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I 01 vói ĐÃI 

Ch ươn ụ trình sách giao khoa trung học pho thông (THPT) mơi được 

mòn khai thực hiện đại ưa từ ỉop 10 hất dầu trong năm học 2006-2007. Ke 

(Ịura và phát triẽn các kiết ... học 10 (sinh học tê bào), sinh học 11 đã 

cập nhật nhiêu kiến thức iiì Vi \e khoa học và sự sông được trình bày theo 

tiếp cận nghiên cửu tò chưc sòng o' múc co thè. Tiêp cận đó đòi hội giao 

'viên phai luôn SUN nghĩ tin- tòi dôi mói phương pháp dạy hợc mới ht vọng 

dáp ứng được yêu câu cua chương trình. 

Xuất phát từ mong muốn hò trợ cho việc dạy học sinh học 11 THPT 

mới đưọc bất đầu thực hiện từ năm học 2007 2008, chúng tỏi biên soạn 

cuốn sách "Thiết kế bài giáng sinh học 11. Sách được biên soạn theo tinh 

thần dổi mới phương phaọ dạy họe nhàm phát huy tính tích cực chù động 

sáng tạo cùa học siiìĩi trong qua trinh tiết' thu kiến thức. Tập thê tác già là 

các' thầy cò giáo đã và dang tham gia dạy thi điểm chương trình sinh học 

THPT phân ban năm học 2004 2005. 2005 2006 và 2006 - 2007. 

Với tâm huyết và kinh nghiệm cua những người đã và đang thực hiện 

thí điểm, chúng tôi cố gàng dưa ra nhiều hình thức hoạt động phong phú, 

hấp dẫn. phù hợp với dặc trưng bộ môn. đảm bao quá trình dạy học thực sự 

là quá trình hoạt dộng nhận thức cùa học sinh dưới sự tô chức, hướng dẫn, 

chi đạo cua giáo viên, trong dó học sinh la chù thè cùa quá trình nhận thức. 

Chúng tôi hi vọng cuôn sách này sè là tài liệu tham khảo hữu ích giúp 

các thầy cò giáo cỏ cách thiêt kê cho mình giáo án phù hợp với nội dung 

bài học và vơi thực tế uình độ và năng lực tiếp thu cùa học sinh ở mỗi địa 

phương. 

Thời gian biên soạn có hạn, chẳc chấn sẽ không tránh khỏi những hạn 

chế nhất định; chúng tôi mong nhận được những ý kiến góp ý cùa các thầy 

cõ giáo và bạn đọc gần xa dẻ aiỏn sách ngày càng hoàn thiện hơn. 

Mọi góp ý xin gớị vè: 

- Trung tâm sách giao dục Alpha - 225C Nguyễn Tri Phương, p,9, 

Ọ.5, Tp. HCM. ĐT: (08 > 8 ỉ 07718, 8547464. 

- Email: alphabookcenter rryahoo.com 

Xin tràn trọng cảm ơn! 

Tác giả 



CIII ONG lỉ CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NÀNG LƯỢNG 

MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHƯƠNG 

Học sinh cần nhat ■ hư-? được sự chuyên hoá vật chất và năng 

lượng là cơ sở của sự sóng. 

Biết được sự khác biệt của Sinh học 10 là sinh học ở mức độ tế 

bào nghiên cứu cấu trúc chức nang và hoạt động sống trong phạm vi tê 

bào. Với Sinh học 11 là Sinh học ở mức cơ thế, nghiên cứu các quá trình 

hoạt động sống xảy ra trong tế bảo, trong mối quan hệ phụ thuộc với 

hoạt động sống xảy ra trong các tế bào khác của cùng một mô (tổ chức) 

và trong các mô (tổ chức thuộc các cơ quan khác nhau của một cơ thể. 

Học sinh cần tha\ dược những nét giống nhau trong quá trình 

chuyển hoá vật chất và nang lượng, chứng tỏ nguồn gốc chung của sinh 

giới, và sự khác nhau trong quá trình dó ờ cơ thè thực vật và cơ thể 

động vật, chứng tỏ sự phát triển đa dạng cùa sinh giới. Giúp hình thành 

quan diêm khoa học về thè giới sông. 

A. CHUYẾN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NÀNG LƯỢNG ở THựC VẬT 

§1. sự HẤP THỰ NƯỚC VÀ MUÔI KHOÁNG ở RẺ 

I. MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này. học sinh phải có khả năng: 

+ Mô tả được cấu tao của hệ rễ cây trên cạn, thích nghi với chức 

năng hấp thụ nước và muôi khoáng. 

+ Phân biệt được cơ chẽ hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ cây. 

+ Trình bày được 11(01 tương tác giữa mòi trường và rể trong quá 

trình hâp thụ nước và các ion khoáng. 
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II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Tranh phóng to (HI. 1-3), máy chiếu. 

III. NỘI DUNG 

1. Kiểm tra: 

- Giới thiệu chương trình sinh học 11. 

2. Bài mới: 

Hoạt dộng của giáo viên Hoạt động của học sinh 

^ Hoạt động 1 

+ Treo tranh (H 1.1-2) * Học sinh quan sát tranh íH 1.1-2! 

+ Hỏi: Hệ rễ cây trên cạn có cấu tạo và trà lời cáu hỏi. 

thích nghi với chức năng hấp thụ Ị * Yêu cầu trả lời và giài thích được: 

nước và muõi khoáng như thế nào? + Đâm sâu, lan rộng > tác dung 

1 + Giáo viên gợi ý: (?) 

Ị - Cấu tạo ngoài của hệ rễ cây + Sinh trướng liên tục -+ tác 

trên cạn (?) Ị dụng (?) 

- Mối liên hệ giữa nguồn nước + So sánh hệ rễ cây trẽn cạn 

trong đất và sự phát triển của hệ rề với cây thuỷ sinh -> cảu tạo phù 

(?) hợp. 

- Nêu dặc điểm cáu tạo của lòng 

hút và ảnh hưởng của môi trường 

đến sự phát triển của lông hút (?) 

- So sánh hệ rẻ cây trên cạn 

với cây thuỷ sinh để thây rõ sự 

phát triển phù hợp với chưc năng 

hâp thụ nước và muối khoáng. 

+ Giáo viên nhận xét, bổ sung và 

kết luận: 

l. Đặc điểm phát triển của hệ 

rễ thích nghi với chức năng 

hấp thụ nước và muối khoáng 

1. Hình thái của rễ: Đâm sâu, 

lan rộng hướng đến nguồn nước. 

2. Phát triển nhanh bể mặt hấp 

thụ: Sinh trưởng liên tục hình 

6- S-nc 



Ị thành s lượng lông hut không lồ 

I (ví dụ - SGK). Táng diện tích bề 

mạt hã| thu nước, muôi khoáng (ví 

dụ - SGK 

I Hoạt dộng 2 

¥ Giáo viên nêu cảu hói: 

Ị ? Cơ chê hấp thụ nước và ion 

; khoáng rừ đất váo tế bào lông hút 

I được thực hiện như thế nào? 

1 ’■ Sự khac biệt giữa hấp thụ nước 

vá Ịon khoáng ỏ' rễ cày (?) 

+ Giáo viên nhận xót, bô sung và I 

I kết luận 

ị II. Cơ chê hấp thụ nước và ! 

muỗi khoáng 

ơ rẻ cây: 

- Nước di chuyên thụ động theo cơ 

chế thâm thấu từ đất vào rễ nhờ 

! sự thoát hơi nước ở lá và hoạt 

động trao dổi chất ớ cây. 

- Ion khoáng xâm nhập vảo rễ có 

chọn lọc theo cơ chê thụ động và 

chủ động. 

; - Nước và ion khoáng di chuyển từ 

Ị đất vào mạch gổ theo hai con 

đường: con đường gian bào và con 

Ị đường tế bào. 

Hoạt dộng 3 

+ Cho học sinh thực hiện lệnh ở 

mục 111 1 (SGKt đế lảm rỏ phán 

+ Học sinh tự đọc mục II - SGK ; 

+ Thảo luận theo nhóm và cử dại ị 

diện nêu ý kiến phát biểu của I 

ị nhóm mình, 

ị * Yêu cầu trả lời được: 

+ Sự hấp thụ nước và ion khoáng 

từ đất vào tê bào lông hút nhờ 

những yếu tố nào? 

+ lon khoáng xàm nhập vào TB rễ 

như thế nào? 

+ Nước và ion khoáng di chuyên tù 

đất vào mạch gỗ theo con đường 

nào? 

+ Hoc sinh đọc mục III. 1 (SGK). 

+ Cùng các thành viên trong nhóm 

thảo luận đề và làm bài tập lệnh. 
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III + Yêu cầu học sinh tập trung vào 

Ị các vấn đề sau: 

- Độ thẩm thâu (?) 

- Độ axit (pH)? 

- Lượng ỏxy môi trường? 

- Các yếu tố trên ảnh hưởng 

xấu đến sự hình thành và phát 

triển của lông hút như thế nào? 

- Nếu lông hút không phát 

triển, cây sẽ như thế nào? 

+ Giáo viên củng cố, bố sung và 

1 kết luận: 

I III. Mối tương tác giữa rễ và I 

môi trường, trong quá trình 

hấp thụ nước và muối khoáng ị 

Ị + Các yếu tố ngoại cảnh như độ 

ẩm, nhiệt dộ, ánh sáng, các đặc 

điểm vật lí và hoá học của dất ảnh 

hưởng đến sự hâ'p thụ nước và ion 

khoáng. 

IV. CỦNG CỐ VÀ HOÀN THIỆN 

+ Học sinh dọc và nắm nội dung tóm tắt trong khung. 

+ Gợi ý trả lời câu hỏi SGK. 

+ Nhân mạnh hai cơ chế: 

- Thụ dộng: lon khoáng từ đất vào lông hút theo građien nồng dộ 

- Chủ động: Dùng bơm ion (ví dụ: Na* - ATPaza, K* - ATPaza) và tiêu 

tốn năng lượng 

- Một số cây không có lông hút như cáy sồi - chúng hấp thụ nước và 

muôi khoáng bằng cách nhờ nấm rễ (mycorhiza) bao bọc bên ngoài giúp 

chúng hấp thụ 

V. BÀI TẬP 

+ Trả lời câu hỏi SGK 

+ Đọc mục “Em có biết" - trang 8 - SGK. 
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§2. QUÁ TRÌNH VÁN r HUYÊN V Vi ( HAT TRONG CÂY 

. MỤC TIÊU 

ỉọc sinh mô tả được: 

+ Cấu tạo cơ quan vận ,1.1 Vi'iì 

+ Thành phần của dicn I.iưòc ván chiivén. 

+ Động lực dẩy dòng vân c 1)W> *■ n 

I. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh phóng to (H2.1 n ì: láy chiéu 

II. NỘI DUNG 

1. Kiểm tra: 

+ Phân biệt cơ chê há ỉ' •!; ụ nước V ú cơ ché hấp thụ muối khoáng ở 

ễ. Vì sao cây trên cạn kim, :c sóng dươc ớ đât ngập mặn? 

+ Giáo viên nhặn xét bo 'I ii!Ỵ V kiên. tra lời cua học sinh để vào bài mới. 

2. Bài mới: 

Hoạt động cùa giao V iê n Hoạt động của học sinh 

r Hoạt động 1 

■ Giáo viên nêu vấn đề: 

Háy cỏ 2 dòng vận chuyên va! chà! 

Dòng mạch gồ (vận chuyên nước, 

muối khoáng) 

Dòng libe (vận chuyến san phẩm 

quang hợp) 

■ Treo tranh 2.1, 2.2 • Học sinh tập trung quan sát 

■ GV nêu câu hỏi 1: tranh. 

Mạch gỗ có cấu tạo thích nghi với - Tra lời câu hỏi thứ nhất, 

hưc năng vận chuyên nươr và ion I • Yêu cầu học sinh trà lời được: 

dioáng từ rề lên lá như tho uou ' . Câu tao mạch gổ thích nghl vái 

So sánh quản bào với mạch ống. chức năng vận chuyển nước và 

ion khoáng từ rễ lên lá như thê 

nào? 

- Nêu cách sắp xếp cúa tế bào 

quản bào và mạch ống. 

S-rcc-9 



Ị + Giáo viên củng cố, bổ sung các ý 

ị kiến học sinh và rút ra kết luận: 

1. Dòng mạch gỗ 

1. Câu tạo mạch gổ: 

1 (theo bảng so sánh bên) 

Hoạt dộng 2 

+ Giáo viên cho học sinh dọc mục 

1(2), 1(3) 

+ Nêu các câu hỏi sau: 

? Thành phần dịch mạch gỗ là gì? 

? Động lực đẩy dòng mạch gỗ như 
thê nào? 

? Làm bài tập: Qua những đêm ẩm 

ướt, vào buổi sáng thường xuất hiện 

giọt nước trên đầu lá, hiện tượng đó 

gọi là ứ giọt. Giải thích nguyên 

nhân (?) 

+ GV: Nhận xét và rút ra kết luận: 

2. Thành phẩn dịch mạch gỗ: 

(HaO, ion khoáng, chât hữu cơ 
hoocmôn) 

3. Động lực đẩy dòng mạch gỗ: 

- Nêu vai trò lò ngang khớp s 

nhau. 

- Vách gổ được linhin hoa nh 
thế nào. 

- So sánh quản bào với mạch ỏng 

+ Giống: 

- Tê bào chết, vách thứ cá} 
linhin hoá. 

- Xếp khớp sít tạo lối ngang, 

+ Khác: 

- TB dài - TB ngan 

- Xếp thắng - Tạo 1 tấm dục 

dứng lỗ 

- Vận chuyến - Vậ n chuyên 
chậm nhanh 

- Có ở mọi - Có ớ TV bậc 
thực vật cao 

* Học sinh tập trung quan sá 

tranh, đồng thời cùng nhau tha 

luận 2 câu hỏi và bài tập vừa nói 

trèn. 

‘ Yêu cầu học sinh nêu được: 

- Thành phần dịch mạch gỗ là gi' 

- Được tập hợp từ đàu? 

- Dộng [ực nào đẩy dong mạc! 
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+ Aị> màt IV ì dấu dưới I 

+ i. íc hút cưa sự thoát hơi 11ƯỚC ứ 

í (dần ĩren' 

+ Lưc liên ktH cua nước với nước, 

ước với thành mạch gồ. 

(Giải thích nguyên nhân của Ị 

iõn tương ứ giọt trên đầu lá cây 

lột la mâm I 

Hoạt dộng 4 

Treo tranh H2.5, H2.6 

GV nêu cảu hói cho học sinh thảo Ị 

lận dồng thời làm bai tập í *■ ) SGK 

GV: Bớ sung và kết luận 

l. Dòng libe 

t. Càu tạo mạch libc: 

+ Gốm những TB ống (2 loại) 

- TB hình rây (không nhãn) 

- TB kẽm (có nhãn giàu ti thể). 

?. Thành phán dịch libe: 

+ Sacarỏza 

+ axit amin, VTM, Hoocmôn. 

+ plỉ - 8-> 8,5 

? Động lực dòng libe: 

f Do chênh lệch áp suất thẩm I 

làu (la > cao ; Rể -* thấp) 

lỉoụt dộng 4 

rV: Treo tranh và nhấn mạnh: Sản ị 
hẩm quang hợp từ mô lá -> ống rây I 

hờ chênh lệch áp suất thầm thấu : 

> Đó chính là động lực dòng libe. 

gồ? 

- Từ đó, rút ra nguyên nhân của 

hiện tượng ứ giọt. (Do độ ấm môi 

trường cao, lá không hình thành 

hơi nước thoát ra ngoài, nên nước 

ứ theo mạch gỗ đến tận đầu lá). 

+ Học sinh quan sát tranh và I 

tham gia trao đòi các câu hỏi nêu 1 

sau đày: 

? Mô tả cấu tạo mạch libe. 

? Thành phần dịch libe là gì? 

? Làm bài tâp lệnh SGK: So sánh 

mạch gỗ với mạch libe. 

? Động lực đẩy dòng libe là những I 

yếu tô nào? 

- Đáp án của bài tập lệnh: 

j Mạch gỗ Mạch libe 

- vận chuyển - Theo chiểu í 

ị ngang chiểu trọng lực i 

Ị t rọng lực - Chậm 

1 - Nhanh - Cần Q (ATP) 1 

1 - Không cần Q 

(Giáo viên có thể gợi ý thêm để 

học sinh trả lời hết câu hỏi) 
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IV. CỦNG CỐ 

+ Mạch gỗ là TB chết, nối nhau thành ống dài -> cho dòng vật chí 

di chuyển 

+ Động lực dòng mạch gỗ: áp suất rễ + lực thoát nước + lực liên kết 

+ Mạch libe (ống rây + TB kèm) nối thành ống dài 

+ Sản phẩm dòng libe (?) Động lực dòng libe (?) 

+ Hướng dẩn trả lời câu hỏi SGK. 

V. BÀI TẬP 

+ Trả lời câu hỏi SGK. 

+ Đọc mục “Em có biết” - trang 13 - SGK. 

§3. THOÁT HƠI NƯỚC ở LÁ 

I. MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này học sinh nêu được: 

+ Vai trò thoát hơi nước đối với thực vật. 

+ Cấu tạo lá thích nghi với chức năng thoát hơi nước 

+ Cơ chế điều tiết độ mở ở khí khổng. 

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến thoát hơi nước 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC: Tranh vẽ (SGK H3.1-4) 

III. NỘI DUNG 

1, Kiểm tra: Nếu 1 ống mạch gỗ bị tắc, dòng nhựa nguyên trong ỐI 

dó có thê tiếp tục di lên được không? Tại sao? 

2. Bài mới: Giáo viên nhận xét bổ sung ý kiến trả lời của học sinh c 

vào bài mới. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

' Hoạt động 1 

+ Treo tranh H3.1. Cho học sinh 

đọc mục I-SGK đê tìm hiểu các vần 

j dề sau -» 

+ HS: dọc mục I-SGK, kết hợp tì 

hiểu tranh H3.1 đế tháo luân ’ 

trả lời các câu hỏi sau: 

? Lượng nước tiết vào khí quỵt 

nhiều hay ít? cho ví dụ? 
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• GV bổ sung và kết luận: 

. Vai trò quá trình thoát hơíi 

Lước 

1. Lượng nước cây thoát van kh I 

uyển (SGK) 

2. Vai trò: 

■ Tạo lực đầu trên. 

- Giảm nhiệt độ lá 

• Giúp C02 khuếch tán vào lá 

*- Hoạt động 2 

■ Treo bảng kết quả thực nghiệm 

ủa GARỔ. 

• Nêu cách tiến hành thí nghiệm 

ủa GARÔ và kết quả thu được 

theo bảng). 

Giáo viên sau đó nhận xét, bô 

ung đế đi đến kết luận: 

I. Thoát hơi nước qua lá 

. Cấu tạo lá thích nghi VỚI thoa: 

ước: 

Mặt dưới (?) 

Lđp biêu bì khi chưa có lớp cutir. 

-> dày (?) 

Có 2 con đường thoát nước: kh: 

■hổng và cutin (?) 

(Khí khổng là con dường chủ đạo) 

■ Treo tiếp tranh H3.4 cho học 

inh quan sát. 

■ Nêu câu hoi cho học sinh thao 

ị ? Thoát nưdc có vai trò như thế 

I náari dôi với thực vật? 

' +■■ Các nhóm tham gia thảo luận và 

; tirưih bay ý kiến của nhóm mình 

I trrưđc lớp. 

? Học sinh tự nghiên cứu bảng 

HI3.3 đế tìm hiểu số lượng khí 

klhổng liên quan đến cường độ 

thiodt hơi nước của lá. Từ đó phân 

túch đặc điểm thích nghi của lá với 

clnức năng thoát hơi nước. 

+ Các nhóm cùng thảo luận và 

trình bày ý kiến của nhóm. 

HS quan sát và tìm hiểu cơ chế 

dóng mở khí khổng. Và cùng 

! nhau thảo luận câu hỏi: 

S-nc-13 



luận để kết luận cho mục II và III. 

+ Giáo viên củng cố ý kiên của học 

sinh và kết luận cho phần này: 

2. Cơ chế điểu tiết độ mở khi 

khổng: 

+ Do hoạt dộng của vách mỏng, 

vách dày của tế bào hạt dậu khi no 

nước và khi thiếu nước... 

Ị III. Các tác nhản ảnh hưởng 

đến quá trình thoát hơi nước 

- Nhiệt dộ (?) 

- Ánh sáng (?) 

- Gió và các ion khoáng...(?) 

ị ? Nhừng nhàn tò nào anh hươ 

Ị đến quá trình thoát hơi nước ơ lá 

? Liên hệ thực tiễn: 

- Thời vụ gieo trồng như thế nào 

- Biện pháp thuỳ lợi và tưới tiêu 

hợp lí như thế nào? 

1 - Kĩ thuật làm đát như thế nào? 

- Chọn giống cây trồng như tl 

ị nào? 

IV. CỦNG CỐ 

+ Thoát nước là dộng lực hút nước và muối khoáng 

+ Vai trò của thoát nước. 

+ Hai con đường thoát nước. 

+ Tác nhân ảnh hưởng. 

V. BÀI TẬP 

+ Trả lời câu hỏi SGK. 

+ Đọc mục “Em có biết” - trang . 8 - SGK 
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§4. CÁC NGUYÊN TỎ DINII DƯỜNG THIÊT YÊU 

VÀ VAI TRÒ CỦA CHỨNG 

t. MỤC TIÊU 

5au khi học xong bài này học sinh nám được: 

4 Nêu được khái niệm dinh dưỡng thiết yếu (DDTYì. 

+ Dấu hiệu của cây thiếu nguyên tố DDTY. 

+ Nguồn cung cấp dinh dường cho cây 

+ Ý nghĩa liều lượng phàn bón dối với cây trồng. 

II. THIẾT BỊ GIẢNG DẠY 

Tranh vẽ (SGK: H4.1-3) phóng to. 

[II. NỘI DUNG 

1. Kiểm tra: Nêu cơ chế đóng mở cứa khí khổng? Yếu tố nào gây ảnh 

>ướng độ mở của khí khổng? 

2. Rái mới: Giáo viên nhận xét bố sung ý kiến trả lời của học sinh để 

.'ào bài mứi: 

Hoạt dộng của giáo viên Hoạt động của học sinh 

' Hoạt động 1: 

Treo tranh H4.1 và trình bày thí 

tghiệm (cây lúa trồng trong các 

iung dịch dinh dưỡng khác nhau). 

Nêu câu hỏi cho học sinh thảo ? Nguyên tố DDTY là gì? 
uận. 

? Kể tên một sô nguyên tố DDTY? 

'háo viên bổ sung và kết luận: 

+ Học sinh tìm hiểu tranh và nội 

dung SGK để thảo luận hai câu ; 

hỏi trên. 

+ Yêu cầu nêu được: 

- Thế nào là DDTY? 

[. Nguyên tố DDTY trong cây - Nêu được các loại nguyên tố 

Là nguyên tô mà thiếu nó cây DDTY 

(hông hoàn thành được chu trình 

iông. 

Không thay thế được nguyên tố 
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khác. 

- Phải được trực tiếp lôi cuốn vào 

TĐC trong cơ thể. 

- Các nguyên tố DDTY: dại lượng 

và vi lượng. 

^ Hoạt dộng 2 

+ Treo tranh H4.2 và báng 4: Để 

học sinh tìm hiểu về dấu hiệu cây 

xanh thiếu nguyên tố magiê. 

+ Đồng thời nêu câu hỏi cho các 

nhóm tham gia thảo luận: 

- Phát phiếu học tập. 

- HS thảo luận theo nhóm và 

điền thông tin vào phiếu. 

- Các nhóm báo cáo kết quả. 

+ GV bổ sung và kết luận: 

+ Học sinh quan sát tranh. 

+ Trả lời câu hỏi sau: 

? Nếu cây xanh thiếu DDTY, sẽ I 

những biểu hiện như thế nào? 

? Nguyên tố DDTY có vai trò nỉ 

thế nào? 

+ Sau khi thảo luận xong thì h< 

sinh ghi kết quả vào phiếu h( 

tập. 

* Phiếu sốl: 

II. Vai trò của các nhân tố 
DDTY trong cơ thể Thực vật 
(theo phiếu học tập) Nhóm 

Các 

NT 

Dấu 

hiệu 

thiếu 

Dạng 

cây 

hấp 

thụ 

Va 

N 

p 

Đa c 9 ? 9 

lượng Mg 

s 

Fe 

Mn ? 9 9 

Vi Bo 

lượng C1 

Cu 

Mo 
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<*" Hoạt (lộng 3 

+ Giáo viên chí) HS 

tham gia tra lời cac 

vién nêu ra. 

+ Giáo viên nhấn mạnh 

- Dạng muối tồn tại tntii.H dá t 1 
.... _...... ,, ... , . - Nồng độ cao: Gây độc hại. 

- Đỏi với muôi không ! : : íi i 

phai làm gi (?) - sồn* d0 rỏI ưu: Cáy sinh trưởng 

- Liên hệ thực tiễn san \n;il V ) doi tót n*lat 

sống (?) 

- Ý thức, trách nhiọm kin s;:í dung 

phàn bón (?) 

+ Giáo viên kết luận: 

III. Nguồn cung cáp cac n.guycn 

tô dinh dưỡng cho cày 

1. Đất là nguồn chú va. cung cóp 

các nguyên tố dinh dương cun ( ây 

Các nguyên tô tlmh dưỡng I 

khoáng tồn tại dạng khung hiuà tan í 

và hoà tan. Cây chi hãp thụ dang ị 

muối khoáng hoà tan ((lan, '.u.n> 

2 Phán bón cho cây trúnp 

Bón phân với liều lượng qiuá cao 

sẽ gây độc hại cho cay o nhiỗrn I 

nông phẩm, ô nhiễm 11)01 trường I 

đất, nước. J 

IV. CỦNG CÔ 

+ Cho học sinh đọc !nou va ghi nhớ phần tóm tắt in nghiêng trong 

khung ở cuối hài 

+ Nhấn mạnh: 

rug nguôn cung câp các 

nguvon : '| dinh dưỡng cho cây? 

Dua va . 114.3: Nhận xét vể liều 

lượng phàn bón hợp lí đế đảm 

bao cho cay sinh trưởng tốt nhất 

và khùng gảy ò nhiễm môi 

trường 

+ Yêu cầu phân tích trên dồ thị: 

- Nồng độ thấp; Cây sinh trưởng 
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- Các nguyên tố dại lượng, vi lượng, vai trò cùa từng nguyên tố dôi 

với cây trồng. 

- Cơ sở khoa học của việc bón phân cho cây trồng. 

+ Gợi ý trả lời câu hỏi SGK. 

V. BÀI TẬP 

- Trả lời câu hỏi SGK. 

- Đọc mục “Em có biết” - trang 22 - SGK. 

§5. NITƠ VÀ ĐỜI SỐNG THựC VẬT 

I. MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: 

+ Nám được vai trò sinh lí của Nitơ. 

+ Hiểu, trình bày được quá trình đồng hoá Nitơ trong mô thực vật. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

+ Tranh vẽ phóng to hình 5.1 : 5.2 (SGK). 

+ Hai phiếu học tập (chuẩn bị sẩn). 

III. NỘI DUNG 

1. Bài cũ: 

+ Kể tên các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu và vai trò cùa chúng. 

+ Theo em, yếu tố nào là thiết yếu nhất ở thực vật? Vì sao? 

(GV sử dụng ý 2 của câu hỏi để vào bài mới) 

2. Bài mới: 
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Hoạt dộng của giao viên 

Hoạt dộng 1 

+ Treo tranh Hõ.l và 1Ỉ5.2 

+ Hưởng dẩn học sinh quan sát 

H5.1. 

+ Nên CHU hôi cho hoc sinh thâo 

luận: 

+ Gợi ý hướng tìm hiểu cho học sinh: 

- Vai trò chung (?/ 

- Vai trò cấu trúc (?ì 

- Vai trò điều tiết 

+ Từ đó đi đến kết luận: 

I. Vai trò của nguyên tô Nitơ 

+ Nitơ là nguyên to dinh dưỡng 

thiết yếu của cây. 

+ Là thành phần không thô thay 

thế cũa nhiều hợp chát sinh học 

quan trọng như: prỏtéin, axit 

nuclêic, diệp lục, ATP... 

+ Với sự có mặt của prốtêin - 

enzim. côenzim ATP, prôtêin 

trong tế bào chất, Nitơ tham gia 

điều tiết quá trình trao dối chất 

và trạng thái ngậm nước cùa tê 

bào. Do đó ảnh hưởng đèn mức dộ 

Hoat động cùa học sinh 

+ Học sinh quan sát Hõ.l và H5.2 

" Nen nhận xét về sự phát triển của 

cây lúa trong 4 chậu và dấu hiệu đói 

Ni tơ cứa cây cà chua? 

Đu dinh dưỡng (?) 

Thiếu Kali (?) 

Thiêu Nitơ (?) 

Thiuu Phốtpho (?) 

Kêt kuặn: Vậy Nitơ là nguyên tố 

có vai trò như thế nào đối với cây 

xanh? 

hoạt dộng của tế bào thực vât 

'Hoạt dộng 2 

+ Phát phiếu học tập sô 1 
1 + Học sinh nhận phiếu sô 1. 

+ Nghiên cứu bài tập lệnh thứ 2, 1 

I cùng nhóm thảo luận, điền nội Ị 

dung vào phiếu số 1. 
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I + Các nhóm báo cáo kết quả 

I phiêu của mình. 

Ị + Do đó cần có quá trình chuyền 

j Nitơ dạng ôxi hoá thành dạng 

I khử (nghĩa là phải có quá trình 

ị khử nitrát) 

+ Nhận xét, bổ sung và kết luận: 

I (treo dáp án phiếu học tập) 

1 ' Hoạt dộng 5: 

I + Giáo viên nêu câu hỏi: 

ị + Giáo viên: Kết luận, liên hệ sự 

I mật thiết giữa nguyên tố đại 

: lượng với vi lượng. 

+ Có 2 quá trình đồng hoá Nitơ 

xảy ra trong mô TB. 

ị II. Quá trinh đồng hoá Nitơ 
ị trong mỏ thực vật 

1 1 Quá trình khử Nitơrát 

I - Nơi xảy ra: Mô rễ, mô lá 

I - Cơ chế: 

NO, -+ NOj -> NH, 

(Nitơrát) (Nitơrít) (Amôniác) 

- Nguyên tố hoạt hoá. Mo, Fe. 

Hoạt động 6 

: + Phát phiếu học tập số 2 

Ị + Cho HS diền vào (thời gian 3 -5 

I phút). 

+ Dạng: Ỏxy ị + Dạng: Khử 

hoá 

+ Chất: Nỉ!.. 

+ lon: NH,\ I Nĩỉ) 

N03 

+ Nêu giả thiết phái có quá trình gì 

xảy ra trong cây? (phải có quá trình 

khử nitrát) 

? Trình bày quá trình Nitrát hoá° 

Cho biết nguyên tổ vi lượng nào 

tham gia? 

+ Học sinh: (bám SGK đế trả lời) 

+ Học sinh nhận phiếu học tập. 

+ Cùng nhóm thảo luận và điền nội 

dung vào phiếu (thời gian 3 - 5 phút). 
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+ Các nhóm báo cao k ■ 

ph,óu. 

+ Kết luận, khác sáu 2 0, í 

trong 3 con dường thi o 

thứ 3 có vai trò gì? 

+ Nhân mạnh: 

2. Quá trình đồng hoa .XII 

I mô thực vật; (3 con đường 

I + Amin hoá trực tiếp 

Axit xêtỏ + i\H.j * Axit Am in 

(Ví dụ SGK) 

+ Chuyển vị Amin 

Axit amin + axitxêtô > ííxõtò 

(mới) +• axit amin (mởi) 

+ Hình thành amít và vai tro qua 

trình này 

- Axit đicácbôxilíe + NH ( > 

amít vídụSGK) 

- Vai trò (?) 

ỉ rong 3 con dường thi con dường 

thư 3 co vai trò gì? 

- l)ựa \ao <SGK) đế trả lời câu hói 

+ Nội (lung phiếu số 2: 

PHIẾU HỌC TẬP SÒ 2: 

a Chọn 2 mục đúng ở phần (b) cho Ị 

các quá trình sau: 

+ Amin hoa trực tiếp 

+ Chuyển vị amin 

+ Tạo air it 

b' Có 6 mục cho 3 quá trình (Mỗi ị 

quá trình 2 mục t úng) 

1. Axit glutamíc + NH;i -» 

Glutamin ; 

2. Axita - xêtôgl Itamic + NH:i 

-> a át glut amic 

3. Axit gỉutamíc + axit piruvíc 

> alanin + axit a - xêtí glutamíc 

4. Axit xêtô + NH;t -> oXÍt amin 

5. Axit amin đicácbôxilíc + NH3 

ainít 

6. Axit an in + axit xêtô - 

axit a nin(mới) + axit X ‘tô (mới) 

Phiếu 2: * 4, 2 

6, 3_ 
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IV. CỦNG CỐ 

GV: (Nêu câu hỏi đê kiểm tra HS từ trung bình, khá, giỏi I 

+ Nitơ trong cây có vai trò gì? 

+ Vì sao có quá trình đồng hoẩ Nitơ trong mô thực vật? gồm những 

quá trình nào? 

+ Trả lời câu hỏi, đọc lại phần kiến thức trọng tám trong khung 

(SGK). 

+ Nhận xét của em về các nguyên tô dinh dường thiết yêu của cây và 

thành phần hoá học tế bào. 

V. BÀI TẬP 

+ Đọc kĩ kiến thức trọng tâm, trả lời câu hòi SGK. 

+ Đọc mục: "Em có biết" và chuẩn bị bài cho tiết 6. 

§6. NITƠ VÀ ĐỜI SỐNG Tllực VẬT (tiếp theo) 

I. MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ: 

+ Biết nguồn cung cấp Nitơ cho cây chủ yếu là đất, từ đó liên hệ công 

tác bón phân vào đất cho cây, vào lá cho cáy. 

+ Hiểu các dạng Nitơ cây hâp thụ từ đất, mó tả dược quá trình 

chuyển hoá Nitơ trong hợp chất hữu cơ ở dất thành chất khoáng. 

+ Biết con dường cố định Nitơ, vai trò của quá trình cô định Nitơ 

sinh học và các ứng dụng thực tiễn. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

+ Tranh vẽ: h6.1 ; h6.2. 

+ Phiếu học tập 

III. NỘI DƯNG 

1. Bài cũ: Nitơ có vai trò gì với thực vật? Từ dạng ion, Nitơ được 

dồng hoá như thế nào trong mô thực vật? 

2. Bài mới: 

Giáo viên chuyển tiếp bài trước > sau (Nitơ nhận vào cây như thê nào?) 
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Hoạt động của giáo viên 

<*" Hoạt dộng 1 

+ Giáo vièn đặt vấn đề về các dạng 

Nitơ trên trái đất: trong thạch quyển, 

khí quyên. Đặc biệt đất là nguồn cung 

cấp chủ yếu Nitơ cho cây. 

? Nitơ trong đất thường tồn tại những 

dạng nào? Rề cây hấp thụ Nitơ theo 

hình thức như thê nào? 

+ Cho học sinh làm bài tập lệnh: Trên 

H6.1, chỉ ra con đường chuyển hoá Nitơ 

I hửu cơ thành Nitơ khoáng (NH4\ NO3') 

ị cây hấp thụ được? 

I + Giáo viên củng cố các ý kiến học 

sinh, bổ sung và kết luận chung: 

1 III. Nguồn cung câp Nitơ cho cây 

1. Đất là nguồn cung cấp Nitơ cho cây 

có 2 dạng: 

- Nitơ vô cơ (NH4\ NO';}) cây hâp thụ 

được - Nitơ hữu cơ trong xác sinh vật, 

I cây không hấp thụ được, cần có sự 

chuyển hoá (amôn hoá) như sau: N (xác 

h/c) -* vk amôn hoá -» amôn (NH+|) 

\ vk Iiitrat hoá -» NO 3 + NH% 

Hoạt động của học sinh 

+ Học sinh thảo luận 2 cảu hỏi I 

trên. 

+ Yêu cầu nêu được: 

- Nitơ trong đất tồn tại 2 dạng: I 

Nitơ vô cơ trong các muối 

khoáng và Nitơ hửu cơ trong I 

xác sinh vật. 

- Rẻ cây chỉ hấp thụ Nitơ 

khoáng từ dất: NH|\ NO3 

- Cây không trực tiếp hấp thụ Ị 

Nitơ hữu cơ trong xác sinh vật. I 

Do đó Nitơ hửu cơ cần có sự Ị 

chuyến hoá (amôn hoá). 

Đáp án bài tập: 3 -» 4 -* 6 -> Ị 

7 -» 8 

(mất N2) 

Ị * Biện pháp: Tạo độ thoáng cho đất. 

I Hoạt động 2 

I + Giáo viên nêu vấn đề: Quá trình liên 

kết N2vớì H; để hình thành NH3 gọi là 

cố định Nitơ. 

1 + Trong tự nhiên hoạt động của nhóm 

ị vsv cô định Nitơ đảm nhiệm công việc 

I này. 

+ Cho học sinh làm bài tập: Trên H6.1 Học sinh quan sát H6.1 và I 
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ị chỉ ra con đường cố định Nitơ phản tử 

xảy ra trong dất và sản phẩm của quá 

I trình dó? 

+ Củng cố ý kiến học sinh phát biểu, 

đồng thời nhấn mạnh. 

2. Quá trình cố định Nitơ 

- Liên kết N2 với H2 để hình thành 

NH3. Bằng 2 con đường (hoá học, sinh 

học). 

- Hoá học: 

cùng nhóm thảo luận đê dưa rí 

đáp án. 

+ Yêu cầu học sinh xác dịnl 

đúng con đường cô định Nití 

phân tử này là: (5) -> (6). Ví 

sản phẩm của con dường cc 

dịnh Nitơ phản tử là: NI ỉ 

(NHY). 

N2 + 3H2 ——->nh3 
2000°c,200amp 

- Sinh học: Có Enziin Nitrôgenaza bẻ 

gảy các liên lết rất bền của Nitơ 

N = N-»N = N + H--» NH3 -> NH4+ 

+ Vai trò của con dường sinh học 

-> (H6.2) 

+ Liên hệ: "Lúa chiêm lấp ló đẩu bờ..." 

Hoạt động 3 

? Bón phân như thê' nào là hợp lí? Cho 

ví dụ? 

? Liên hệ câu: "trông trời, trông đất, 

trông cây". 

(?) Nêu cơ sở sinh học của các biện 

pháp bón phân cho cây? 

(?) Nếu bón thừa phản, sẽ gây hậu quả 

gì? 

+ Học sinh thảo luận các câu 

hỏi (có thể lấy thêm ví dụ 

ngoài và liên hệ thực tiễn VỚ! 

câu ca dao trên có ý nghĩa nhi 

thê nào?) 

(?) Tìm ví dụ: thừa phân -> xấu đất (?) 

(?) Liên hệ tình trạng sử dụng phân 

bón hiện nay ở địa phương, và hướng 

khắc phục... 

+ Nêu dược cơ sở sinh học của 

các biện pháp bón phân chc 

cây. 

- Bón vào rễ (?) 
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Y.iO lá 

Xí*!, ì>011 thừa phán hậu qua 

+ Cho các nhóm trình ! Ỉ! 'IM 

cùng nhau thao luận 

+ Cuối cùng giáo vión : , ‘ V 

kiến đúng của học sinh va ke- lọon > i 

IV. Phân bón với năng suat cá\ trồng 

và môi trưởng 

1. Bón phân hợp lí vu ncip .70' áy 

trồng: Đúng ioại, đu sò lượng, ti lọ. ị 

thành phần dinh dường, th''0 giong, I 

loại cày, thời kì sinh trương Hự dát, 

thời tiết, mùa vụ., (ví dụ-SCK 

2. Các phương pháp bon phin ibón vào i 

đát, bón cho lá) 

3. Phán bón với môi trường: Thừa j 

phân gây xâu đất, ô nhiễm mói ị 

trường... 

IV. CỦNG CỐ 

+ Đọc lại phần kiến thức trong tâm trong khung (SGK). 

+ Nhấn mạnh các dạng Nitơ cây hấp thụ từ đất, mô tả quá trình 

chuyển hoá Nitơ trong hợp chát hữu cơ ờ đát thành chất khoáng. 

+ Phân biệt con đường cỏ dinh Nitơ, vai trò của quá trình cố định 

Nitơ sinh học và các ứng dung thực tiễn. 

V. BÀI TẬP 

Hãy điền vào sơ dồ những thòng tin cần thiết: 

—XV » ( I' thè cãy xanh ■——> 
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§7. Thực hành 

THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC’ VÀ NHẬN BIÊT 

CÁC MUÔI KHOẢNG 

I. MỰC TIÊU 

Sau khi học xong bài nàv, học sính: 

+ Biết sử dụng giấy côbanclorua đế phát hiện tốc độ thoát hơi nước 

khác nhau ở hai mặt lá. 

+ Biết sử dụng các hoá chất gây kết tủa, tạo màu đặc trưng đê nhận 
biết sự hiện diện cùa các nguyên tố khoáng trong tro thực vật. 

+ Quan sát, vẽ hình dạng đặc trưng các tinh thể muối khoáng đâ 
phát hiện. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

* Chuẩn bị cho thí nghiệm 1: 

+ Băng hình thí nghiệm tốc độ thoát hơi nước ở hai mặt lá 

+ Chậu cây nguyên lá: (mồi tỏ 1 chậu) 

+ Cặp nhựa (hoặc gỗ): 10 cái (phòng thí nghiệm) 

+ Bản kính, lam kính: (phòng thí nghiệm) 

+ Giây lọc (phòng thí nghiệm) 

+ Dung dịch côbanclorua 5% (phòng thí nghiệm) 

+ Bình hút ẩm, giấy tẩm côbancloua (phòng thi nghiệm) 

* Chuẩn bị cho thi nghiệm 2: 

+ Băng hình thí nghiệm cách phân tích các nguyên tố khoáng. 

+ Kính hiển vi (phòng thí nghiệm) 

+ Ong nghiệm, plìôu. giấy lọc, đòn, cồn, (liêm, đũa thuỷ tinh 

+ Hoá chất: HC1 10%. H;SO, .IV NH, 10%, NaHC4H,Otì IV 
K<Fe(CN)fi 1%, 'NH.yMO, 1%, Sr(NOi). l'< phòng thí nghiệm) 

III. NỘI DUNG THựC HÀNH 

1. Giáo viên giới thiệu lí thuyết 

+ Nêu yêu cầu cùa tiết thực hành 

+ Chiếu băng hướng dẫn cách làm hai thí nghiệm trên cho học sinh 

quan sát (có thê chiếu lại lần 2 đế học sinh nám kĩ hơn) 

2. Phân công tổ chức thực hiện: Toàn lớp chia thành 4 nhóm (theo tổ ) 
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- Tô 1 (1 nhóm) 

- TỔ 2 (1 nhóm) 

- Tố 3 (1 nhóm) 

- Tô 4 (1 nhóm) 

3. Cách tiên hành 

+ Tổ 1 và tổ 2: 

a. Thời gian đầu: làm thí nghiệm 1 (10 -> 20 phút ) 

- Quan sát, làm thí nghiệm 1. 

- Ghi vào bảng tốc độ thoát hơi nước của lá (SGK) 

- Vẽ H7.1 (SGK) 

b. Thời gian sau: (25 -> 35 phút) 

- Quan sát, làm thí nghiệm 2: (chọn 2 trong 5 chất để thí nghiệm) 

- Chia nhóm: 

Nhóm 1: Chất K, Ca 

Nhóm 2: Chất Mg, p, Fe 

- Làm thu hoạch cả 2 thí nghiệm. Vẽ H7.2 

+ Tổ 3 và tố 4: Làm thí nghiệm giống tổ 1 và 2 (chỉ đổi ngược thời 

gian). 

IV. CỦNG CỐ 

+ Cho các nhóm trình bày kết quả thí nghiệm và giải thích (dựa SGK). 

+ Đánh giá kết quả thí nghiệm của các tổ. 

V. BÀI TẬP 

+ Hoàn thiện bản tường trình thí nghiệm. 

+ Đọc và nghiên cứu bài 8. 
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§8, QUANG HỘP ở cây xanh 

I. MỤC TIÊU 

Học xong bài này, học sinh sẽ: 

+ Phát biểu khái niệm, nêu vai trò của quá trình quang hợp (quang hợp). 

+ Hiểu và trình bày được cấu tạo lá thích nghi được với quang hợp. 

+ Nêu được sự phân bố trong lá và chức năng của các sắc tố quang hợp. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

+ Tranh vẽ: H8.1, H8.2, H8.3 (SGK). 

+ Phiếu học tập; các thông tin về quang hợp. 

III. NỘI DUNG 

l.Bài củ: 

Kiểm tra phiếu thu hoạch của 2 HS và nhận xét. 

2.Bài mới: 

Sự sống cần thức ăn, nàng lượng -» nhận từ đâu? (Từ quá trình quang hợp) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Hoạt dộng 1 

+ Giáo viên treo tranh H8.1 

+ Nẻu câu hỏi cho các nhóm thảo 

luận: 

? Quang hợp là gì? Xảy ra ở đâu? + Hoc sinh (dưa kiến thức cũ) d< 

Phương trình tổng quát được viết xây dưng bài. 

như thê nào? + Yêu cầu nêu được: 

? Quang hợp ở cây xanh có vai trò - Khái niệm: (?) 

gì? - Nơi xảy ra ở cây: (?) 

+ Giáo viên đọc thêm 1 số thông 

- Phương trình tống quát: 

6C02 + 6H,0 's ► C6H,206+ 60. 

- Nêu được 4 vai trò quang hợp ( 

cây xanh. 
tin về tổng hợp chất hữu cơ của 

cây xanh và kết luận: 
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1. Khái quát về <)t' ; hoip 

cây xanh 

1 Quang hợp lu gì? 

- Nâng lượng ánh sang <!út ọ ìi 

[diệp lục) háp thụ i!( Mi i I 

[•acbonhyđrat và (). tư t'() va 

H20. 

2. Vai trò quang hợp cua I ■ /\ .10/0/; 

- Thức ăn cho mọi sinh va’ 

■ Cung cấp nàng lưoìu: !i !!•■■; 

hoạt động sống. 

■ Nguyên liệu cho xay Ta -a: 

xuất dược liệu, 

• Điểu hoà không khí 

Hoạt dộng 2 

f Giáo viên treo tranh ỉl> 2 ịnhaí 

phiếu học tập số 1. Cho học smh 

lọc mục IKl), cùng cao thanh 

viên trong nhóm thao luạn de 

iioàn thành phiêu. 

f Giáo viên cho các nhóm dọc ket 

piả tìm hiểu ghi trên phiêu 

(- Nhận xét, bổ sung và kết lua n 

II- Lá là cơ quan quang hựp 

1. Cấu tạo cứa lá thích nghi I lu.ì 

lãng quang hợp 

a. Cấu tạo ngoài: 

+ ỉ lọc sinh dọc mục IKl) SGK. 

+ Thao luận đế hoàn thành nội 

dung ghi trén phiêu. 

+ Yéu cầu: (ghi được các nội dung I 

sau vào phiếu) 

Đặc điểm thích nghi ! 

íUI tíU I quang hợp của lá 

Cáu tao I - Diện tích bé mặt lớn 

ngoài đẽ hấp thụ tia sáng 

- Phiến lá mỏng? 

- Trong biểu bì lá có khí I I 

khổng? 
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+ Diện tích bề mặt lớn * nhận 

ánh sáng 

+ Phiến mỏng~> không khí vào. 

ra. 

+ Biểu bì có khí khống cho co, 
vào. 

b. Cấu tạo bên trong 

+ Có diệp lục (nằm mặt trên lá), 

tại inò giậu (nhiều), mô xốp (ít). 

+ Mô khuyết dưới lá cho co. vào 

+ Diệp lục có ở lục lạp 

+ Gân lá có mạch gỗ. mạch Libe 

(nhiệm vụ vận chuyên) 

Hoạt dộng 3 

+ Giáo viên nêu tiếp vãn đề: 

Trong quá trình quang hợp lục lạp 

là bào quan có vai trò rất quan 

trọng. Lục lạp dã có cấu tạo rất 

thích nghi với chức nâng này 

+ Treo tranh H8.3 cho học sinh 

tìm hiểu, dồng thời nêu cảu hỏi: 

? Cấu tạo của lục lạp thích nghi 

với chức năng quang hơp như thế 

nào? 

+ Học sinh trình bàv ý kiến nhận 

thức... 

+ Giáo viên bô sung, rút ra kết 

luận: 

2 Lục lạp là bào quan quang hạp 

+ Màng kép 

- Mô giậu chứa nhiềt 

I diệp lục nằm ngay dưới 

I biểu bì mặt trẽn của lá. 

Ị - TB mỏ khuyết chứa ít 

DL, nằm mặt dưới 

! phiến lá, có nhiều 
ỉ Cảu tạo : ' ,_ _J_. 

khoang rông tạo diêu 

tIOng I kiện cho khí dễ khuếch 

Ị tán. 

I - Hộ gân lá chứa mạch 

; gỏ (là con đường cung 

' cấp nước, ion khoáng 

I cho quang hợp) mạch 

I libe, là con đường dẫn 

Ị sán phẩm quang hợp ra 

Ị khỏi lá. 

I - Lục lạp và hệ sác tổ 

I quang hợp là bào quan 

I quang hợp. 

+ Học sinh quan sát tranh 118.3 

+ Tìm hiếu SGK và trao đối vx 

nhau trong nhóm về nội dung cá 

hỏi đề ra. 

■ Yêu cầu nêu được: 

- Màng kép (?) 

- Tilacôit (?) 

- Chất nền (Síõma) (?) 

- Chồng tiỉacôit (grana) (?) 

- Xoang tilacôit (?) 
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+ Túi (lẹt ítilacốit) xép chòng lón 

nhau ígranai. 

+ Bẽn trong tilacôit la xoang 

tilacôit - nói quang phan li rníĩí' 

+ Chà! long giữa inàng trong cua 

lục lạp va màng cùa tilacõit gọi la 

chất nen (stõma) - nơi dien ra 

phán ứng tcu cua quang hóp 

■*" Hoạt động 4 

+ Giáo viên nêu tiếp càu hoi sau: 

? Hệ sác tó quang hợp lá gi° 

? Thành phần của Hệ sác tố 

quang hợp ị ? I 

? Chức nang của Hệ sac to quang 

hợp (?) 

+ Giáo viên cúng cố, bố sung và 

kết luận. 

3. Hộ sác tò quang hợp: 

a. Diệp lục (nhiều) gồm nhiều 

loai diệp lục, trong dó diệp lục a 

(P700 va Ptì80) tham gia trực tiếp 

chuyển hoá nâng lượng cùa các 

liên kết hoá học trong ATP và 

NADPH. 

b. Carôtennôit (Carôten, 

Xantôphin, Phicôbilin) có chức 

năng: 

- Hấp thụ năng lượng ánh sáng 

đế truyền cho diệp lục b dể diệp 

lục b truyền cho diệp lục a 

- Bảo vệ bộ máy quang hợp. 

+ HS tham gia xây dựng bài 

+ Yêu cảu nêu được: 

- Diẹp lục a, b (?) 

- Carỏtennôit (Carôten, 

Xantóphin, Phicôbilin) (?) 

- Chức nàng (?) 

IV. CỦNG CỐ 
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+ Khái niệm, phương trình quang hợp, vai trò quang hợp. 

+ Thể hiện sự quang hợp qua cấp độ: tế bào (lục lạp), cơ thể í lá» 

+ Đọc lại phẩn kiến thức trọng tâm trong khung (SGK). 

V. BÀI TẬP VỀ NHÀ 

+ Trả lời câu hỏi SGK. 

+ Điền nội dung thích hợp từ kiến thức dã học vào dấu? ở sơ đò sau: 

—M,T ~> Cơ thể cây xanh và các sản phàm —-V- > 

§9. QUANG HỢP ở các nhóm THựC vật c3f clt CAM 

I. MỤC TIÊU 

Học xong bài này yêu cầu học sinh: 

+ Phân biệt các phản ứng sáng với các phản ứng tối cua quang hợp. 

+ Nêu được các sán phẩm của pha sáng phục vụ cho pha tối. 

+ Phân biệt con đường cố định CƠ2 trong pha tối ớ các nhỏm thực 

vật: C:i, C4, CAM. 

+ Giải thích phản ứng thích nghi của nhóm thực vật C|, thực vật 

CAM đối với môi trường sông. 

+ Nêu tên sản phârn khởi đầu cùa quá trình tống hợp tinh bột và 

đường saccarôzơ trong quang hợp. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh vẽ (SGK) 

III. NỘI DUNG 

1. Bài củ: (Không) 

2. Bài mới: 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên 

ị ^ Hoạt động 1 

\ + Giáo viên dặt vấn đề: 

- Quang hợp diễn ra qua 2 pha 

(sáng, tối) 
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- Các nhom thực vật C.I, C|. CAM 

chí khác pha tối 

+ Treo tranh H9.1 và nêu câu hỏi + Học sinh thảo luận theo nhóm 

dể học sinh nghiên cứu và thảo các câu hỏi vừa nêu trên. 

*uíln + Yêu cầu khi thảo luận cần nèu 

? Pha sáng diễn ra ở đâu? được: 

? Mục đích, điền biên của pha . Là pha chuyển năng lượng ánh 

sáng? sáng thành năng lượng hoá học 

? Sản phẩm pha sáng chuyển cho trong ATP và NADPH. 

pha tối là gì? - Diễn ra tại tiỉacôit khi có AS 

? Viết sơ đồ tóm tắt pha sáng: - Cơ chế: 

Nâng lượng ánh sáng + NADP* + - AS -> DL -> DL' truyền năng 

Pi --» NADPH + ATP + 02 lượng cho chât nhận để phân li 

H20 (?) 

- Sản phẩm (?) 

+ Giáo viên củng cố và kết luận. - Viết được sơ đồ tóm tắt pha sáng. 

I. Hai pha của quang hợp 

1. Pha sáng của quang hợp 

- Chuyến năng lượng ánh sáng 

(diệp lục hâp thụ) thành năng 

lượng hoá học (ATP và NADPH). 

- Tại tilacôit. 

- Cơ chế: 

AS > DL -» DL* 

(kích động diện tử) 

DL’ truyền NL cho chất nhận dể 

thực hiện quang phân li H20: 

(2H20 -> 4H* + 4e~ + 02) 

- e': bù diện từ cho DL 

- H‘: khử NADP+ = NADPH 

- Sản phẩm: ATP, NADPH, 02 

Hoạt động 2 

+ Tuỳ thuộc vào đặc điểm sinh 

thái qua quá trình tiến hoá, đà 

hình thảnh nên các con dường cố__ 
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định CƠ2 khác nhau. Có 3 con I 

ị đường cố dinh CO2 tương ứng với 

I 3 nhóm thực vật: €3, C4, CAM 

+ Treo tranh H9.2, cho học sinh I 

I tìm hiểu tranh và tham gia thảo 

! luận các câu hỏi sau: 

; ? Pha tối diễn ra ở đâu? 

? Sản phẩm nào của pha sáng ị 

I chuyến cho pha tối? Diễn biến của 

Ị pha tối ở thực vật C3. 

1 + Các nhóm cử đại diện trình bày 

Ị ý kiến của nhóm mình. 

ị + Giáo viên củng cố các ý kiến và 

I kết luận: 

Ị 2. Pha tối của quang hợp 

\ a. Thực vật CAM: (Cố định C02 

theo Canvin) 

I + Pha cố định C02: 

I Ribu-l,5diP nhận CO2 và kết 

ị thúc là APG 

I + Pha khử: Có 2 sự kiện: 

I - ATP, NADPH (sp pha sáng) khử 

I APG = PGA. 

I - PGA tách khỏi chu trình tại 

ị điểm kết thúc của pha khử để kết 

I hợp với PGA khác đế hình thành 

C6H,206. 

I + Pha tái sinh chất nhận CO2 là 

! Ribu-l,5diP 

'r Hoạt động 3 

+ Treo tranh H9.2 và 3 kết hợp 

bảng 9. 

+ Cho học sinh làm bài tập: Tìm 

hiểu những nét giống nhau, khác 

nhau vế quang hợp của thực vật 

i + Học sinh tìm hiểu tranh và than 

I gia thảo luận các cáu hỏi sau: 

+ Yêu cầu: 

- Diễn ra tại stỏma. 

- 3 pha: (pha cố định CO2, phií 

khử, pha tái sinh chất nhận). 

- Chất nhận C02 đầu: Ribi-l,5dip 

- Đại diện: Từ tảo đến TV bật 

cao. 

- Sản phẩm: CgHiaOg. 

+ Học sinh làm bài tập (trén H9.2 

chỉ ra các điếm mà tại đó sải: 

phẩm của pha sáng đi vào cnu trình 

Canvin? 

+ Yêu cầu nêu dược: 

- ATP, NADPH -> đi vào pha khử. 

- ATP -» di vào pha tái s;nh chất 

nhận CO2. 

+ Học sinh bám vào bảng số 9 dể 

phân biệt giống và khác nhau 

+ Qua đó rút ra được quang hợp của 

thực vật Cị (?). 
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c, và C; 

+ Cac nhỏm báo cáo két quả tìm 

hiếu. 

+ Giáo viên củng cô ý kiên học 

sinh và kết luận. 

b. Thực vặt Ct (Chu trình c.,) 

- Đại diện, mía, rau dền. ngô, cao 

lương.. 

- Chất nhận co,: PEP. 

- Tiến trình: 2 giai đoạn 

” Giai đoạn 1 - là chu trình C4 

xảy ra trong tê bao như mô thịt, lá. 

* Giai đoạn II - là chu trình 

Canvín xảy ra trong TB bó mạch. 

r Hoạt động 4 

+ Treo tranh H9.4 

? Dặc điếm của thực vật CAM. 

? Điếm sai khác trong quang hợp 

cùa C4 và CAM. 

+ Giáo viên củng cô các ý kiến 

hoc sinh và kết luận. 

c. Thực vật CAM 

- Đại diện: thực vật mọng nước. 

- Tiến trình: 2 giai đoạn 

* Giai doạn I xảy ra ban đêm 

khi khí khổng mở. 

* Giai đoạn II xảy ra ban ngày 

khi khí không đóng. 

(Cả 2 giai đoạn đều xảy ra trong 

cùng một tê bào chứa diệp lục) 

Hoạt động 5 

+ Treo tranh H9.4 

? quá trình tổng hợp chất hừu cơ 

trong quang hợp được bắt đầu như 

thê nào? 

+ Học sinh dọc mục c đê tham gia 

thảo luận các câu hỏi sau: 

- Đại diện (?) 

- Tiến trình (?) 

- Phân biệt với c4 (?) 
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1 + Củng cố ý kiến và kết luận. 

II. Tổng hợp chất hữu 

ị trong quang hỢp 

ị + Giáo viên sử dụng sơ đồ bên. 

+ Học sinh bám nội dụng SGK 

tranh để thành lập sơ dồ về quí 

trình này. 

+ Từ PGA — • h/c hữu cơ. 

IV. CỦNG CỐ 

+ Nhấn mạnh 

+ Thực vật c3: Cô dinh C02 thẹo con đường C;| (chu trình Canvin) 

+ Thực vật c4: Có thêm chu trình cô' định CƠ2 bổ sung xảy ra trưới 

mỗi chu trình C3 (trong lục lạp của TB nhu mô lá và tạo ra sải 

phẩm đầu tiên gồm 4C (axit ôxalôaxêtic, axit malic) -> nên gọi chi 

trình c4. 
+ Thực vật CAM: Giai đoạn cố định C02 lần đầu diễn ra vào ban đèn 

khi khí khổng mở. Còn giai đoạn tái cô định CO2 theo chu trhứ 

Canvin diễn ra vào ban ngày lúc khí khổng dóng. 

+ So sánh pha tối của thực vật: c3i c,|, CAM 

V. BÀI TẬP 

+ Đọc phần “Em có biết”. 

+ Trả lời câu hỏi SGK. 

§10. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YÊU TÔ NGOẠI CẢNII 

ĐẾN QUANG Hựp 

I. MỰC TIÊU 

Học xong bài này, học sinh cần nắm được: 

+ Phân biệt được ảnh hưởng cường dộ ánh sáng và quang phổ đến 

quang hợp. 

+ Mô tả được sự phụ thuộc của cường độ quang hợp và nồng độ C02 

+ Nêu được vai trò của nước đối với quang hợp. 

+ Trình bày dược ảnh hưởng của nhiệt độ đến cường độ quang hợp. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh vẽ (theo SGK), phiếu học tâp. 
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III. NỘI DUNG 

/. Bai ru: 

So -anh quang hợp ơ thực vật C) và Cị. 

2 Bai mơr 

Giáo vìen nhản xét bổ sung ý kiên trả lời của học sinh đê vào bài 

mới. 

Hoạt dộng của giáo viên 

* Hoạt động 1: 

- Treo tranh 10.1 

- HR quan sát. làm bài tập, và trình 

bày ý kiến trả lời câu hỏi 

- GV bô sung, kết luân. 

I. Ánh sáng 

1. Cường dô ánh sáng 

- Anh sáng anh hưởng đến quang 

hợp. 

- Cường độ ánh sáng lớn hơn điểm 

bù ánh sáng thì cường độ quang hợp 

táng. 

- Cường độ ánh sáng tăng mà cường 

độ quang hợp không tang: điểm no 

ánh sáng. 

Điểm bù ánh sáng: Cường độ ánh 

sáng khi cường độ quang hợp cân 

bằng với cường độ hô hấp. 

- Quang hơp tang tỉ thuận với nồng 

dộ C02 cho đến trị số bão hoà, trên 

ngưỡng đó quang hợp giảm. 

Hoạt động 2 

- Treo tranh 10.2 

- GV giới thiệu thí nghiệm của 

Enghenman.. 

Cho học sinh nêu nhận xét 

- GV bó sung và kết luận: -> 

Hoạt động của học sinh 

ị + Học sinh quan sát và phân tích 

I H10.1 theo gợi ý sau: Cường độ 

; ánh sáng ảnh hưởng như thế nào 

ị đến cường độ quang hợp khi nồng 

I độ C02 tăng? 

; + Các nhóm thảo luận và xây 

Ị dựng bài. 

+ Yêu cầu học sinh phân tích 

dược: 

- Cường độ ánh sáng ành hưởng 

đến cường độ quang hợp không 

tác dộng riêng lẻ mà trong mối 

tương tác với các yếu tố khác của 

mỏi trường như C02, nhiệt độ... 

- Cường độ ánh sáng làm tăng 

cường dộ quang hợp. 

+ Học sinh quan sát và phân tích 

Hio'2. 

+ Yêu cầu: cần giải thích rõ mục 

đích, nội dung thí nghiệm,từ đó 

đưa ra nhận xét? 
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2. Quang phổ của ánh sáng: 

- Các tia sáng khác nhau ảnh hưởng 

không giống nhau đến cường độ 

quang hợp. 

- Quang hợp cực đại ở miền tia đỏ 

và xanh tím. TT . , _ ... , ... 
+ Học sinh quan sát va phàn 

*Hoạt dộng 3 tích các dồ thị H10.3 --> 5. 

- Treo tranh 10.3, 4, 5 và phát 

phiếu học tập. 

- HS đọc SGK kết hợp phân tích các 

đồ thị trên tranh đê hoàn thành 

phiếu học tập. 

+ Đáp án trên phiếu học tập: 

Các yếu tố Mức độ ảnh hưởng ị 

- Quang hợp tàng ti ! I 

* Nồng đô thuận với nồng độ I 

C02 CƠ2 cho đến trị số 

bảo hoà, trên 

ngưỡng đó quang 

hợp giảm. 

- Là yếu tố quan 

* Nước trọng đối với quang 

hợp. \ 

(Nguyên liệu, môi 

trường, điều tiết khí 

khổng và nhiệt độ 

cùa lá) 

- Quang hợp tăng 

* Nhiệt độ theo nhiệt độ đến 

giá trị 25 - 35°c, 
trên nhiệt dộ đó 

quang hợp giảm 

*Muối - Ảnh hưởng nhiều 

khoáng mặt đến quang hợp. 
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- Cho (VIC nhom 

Phún tích 3 đồ thị ở SGK. 

Tra lời 2 bài tập 

Đọc kết quả phiêu học tập 

của nhóm. 

- GV 1>Õ sung vá kết luận. 

II. Nồng độ CO, 

- Quang hợp tàng ti thuãn với nồng + Làm 2 bài tập: 

độ CO. cho đón trị số bão hoà, trên - Sự phụ thuộc của quang hợp 

ngưỡng đo quang hợp giam vào nồng dộ C02 giữa các loài 

III. Nư</C thực vật. 

- Là yếu tó quan trọng đối với - Vai trò của nước đối với 

quang hợp (nguyên liệu, môi trường, quang hợp. 

điều tiết khi khổng và nhiệt độ của + Toàn nhóm thảo luận dể hoàn 

lá). thành phiếu học tập. 

IV. Nhiệt độ + Báo cáo kết quả ghi trên phiếu. 

- Quang hựp tăng theo nhiệt độ 

đến giã trị 25 - 35'C, trên nhiệt độ 

đó quang hợp giảm. 

V. Muôi khoáng 

- Ảnh hưởng nhiều mặt đến quang 

hợp 

- Giáo viên nhấn mạnh- Ánh hưởng 

cua các yêu tố ngoại cành đối với 

quang hợp tuỳ thuộc vào dặc điểm 

từng giong và loài cây (nêu ví dụ: 

theo sách giáo viên). 

IV. CỦNG CỐ 

+ HS đọc và nhớ phần tóm tắt in nghiêng ở cuối bài. 

+ Gợi ý trả lời câu hỏi cuối bài. 

V. BÀI TẬP 

+ Trà lời câu hỏi SGK. 

+ Đọc mục “Em có biết". 
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§11. NĂNG SUẤT CÂY TRONG 

I. MỤC TIÊU 

+ Trình bày được vai trò quyết định của quang hợp đối với năng suát 

cây trồng. 

+ Nêu được biện pháp nâng cao nàng suât cây trồng qua điều tiết 

cường độ quang hợp. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh vẽ (theo SGK), phiếu học tập. 

III. NỘI DUNG 

1. Kiểm tra: 

Cường độ ánh sáng ảnh hưởng như thê nào đến quang hơp? 

2. Bài mới: 

Giáo viên nhận xét bổ sung ý kiến trả lời của học sinh đê vào bài 

mới. 

Hoạt động của học sinh 

* Học sinh đọc mục ỉ SGK. 

* Yêu cầu tìm hiếu các ván đề 

sau: 

+ Cường độ quang hợp là gì? 

+ Năng suất sinh học là gì? 

+ Năng suất kính tế là gì? 

* Quan sát tranh Hll dể làm bài 

tập tính NSKT và NSSH cây 

hướng dương? 

NSSH: 0,2 + 0,3 + 0,6 + 8,8 

Hoạt động của giáo viên 

+ GV đặt vấn đề: Vai trò quang hợp 

với năng suất cây trồng (sản phẩm 

quang hợp chiếm 90 - 95% lượng 

chất hữu cơ trong cây) -* nàng suất 

cây trồng. 

Hoạt động 1 

+ Cho học sinh đọc mục I - SGK. 

+ Giáo viên lưu ý học sinh tìm hiểu 

các khái niệm liên quan đến năng 

suất cây trồng và làm bài tập: Tính 

I NSKT và NSSH cây hướng dương? 
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H GV bỏ sung và két luận. 

[. Quang hợp quyết định năng 

mất cây trỏng 

Quang hưp tạo ra 90 - 95G chát 

thô cho cay. 

Nhấn mạnh' 

Cường độ quang hợp: Biêu hiện 

nức độ quang hợp manh hay yếu 

úa thục vật. Được tính bằng công 

hức: gCO/m ì á/ngày. 

Nàng suãt sinh học: Là tổng 

hát khô tích luỹ được trong một 

Ìgày/ha gieo trổng. 

Nàng suất kinh tế: Một phần 

lia nâng suãt sinh học được tích 

uy trong cơ quan tích luỹ cùa cây 

như quá, hạt . I 

loạt dộng 2 

Giáo viên yóu cầu hạc sinh tự 

Iglúèn cứu muc II và nghiên cứu 

ác cảu hói sau đáy: 

= 9.9g/nr/ngày. 

NSKT: 8,8g/m7ngày 

Ti lệ NSSH/NSKT = 8,8/9,9 

= 88,89ơc 

+ Học sinh đọc mục II và cùng ' 

thảo luận cáu hòi sau: 

? Tại sao tăng diện tích ìá làm 

tàng nâng suất cây trồng? 

? Làm thê nào để tăng cường độ 

quang hợp? 

? Nêu đặc điểm của bộ lá các 

giống lúa có năng suất cao? 

(thảo luận theo nhóm) 

+ Yêu cầu học sinh cần nêu được 

những nội dung cơ bản sau trong 

khi thảo luận. 

* Trong lá có lục lạp với hệ sắc tố 

quang hợp phụ thuộc nâng lượng 

ánh sáng và truyền năng lượng dã 

được hấp thụ dược đến pha cô định 
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ị C02 tạo vật chất hữu cư cho câ' 

! Do vậy, tăng diện tích lá hấp th 

I ánh sáng là tăng cường độ quan 

I hợp dần đến tăng tích luỹ chá 

I hửu cơ trong cây, tàng nàng suá 

I cây trổng. 

* Bộ lá cứng hướng thẳng lên thà 

Ị (tạo gốc hẹp với thân) đô khôn 

ị che phủ nhau và không bị nắn 

ị + Giáo viên cho dại diện các nhóm gắt ức chế quang hơp. 

1 trình bày phần tự nghiên cứu của * Liên hệ thực tiễn (?) 

j mình. 

1 + Nhận xét, bổ sung kiến thức và I 

kết luận. 

I II. Tăng năng suất cây trồng 

I thông qua sự diều tiết quang 

hựp 

Ị 1. Tăng diện tích lá 

+ Phương pháp tăng diện tích lá? 

+ Diện tích lá -> quang hợp? ví I 

dụ? 

+ Cách tính diện tích lá? 

Ị 2. Tăng cường độ quang hợp 

1 + Tác dụng? 

4 Phương pháp? 

IV. CỦNG CỐ 

+ HS đọc và nhớ phần tóm tắt in nghiêng ở cuối bài 

+ Gợi ý trả lời câu hôi SGK. 

V. BÀI TẬP 

4 Trả lời câu hỏi SGK. 

+ Đọc mục: "Em có biết" - SGK. 
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§12. HÔ HẤP ở THựC VẬT 

I. MỤC TIÊU 

+ lhéu bàn chất cua hô hấp ờ thực vặt. viết phương trình tổng quat, 

vai trò cùa hô hấp đôT với cơ thê thực vật. 

+ Phân biệt các con đường hỏ hấp ở thực vật liên quan với điều kiện 

có, không có ỏxy. 

+ Mó tá môi quan hệ giữa hô hãp với quang hợp. 

+ Nêu dược vi dụ về ảnh hường cùa yêu tô môi trường đối với hô hâp. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh vẽ í theo SGKb phiếu học tập. 

HI. NỘI DƯNG 

1. Bai vù: 

Nẽu các biện pháp tàng nâng suất cây trồng thông qua sự điều tiết 

quang hợp? 

2. Bai mới: 

Giáo viên củng cố ý kiến trá lời của học sinh để vào bài mới, 

Hoạt động của giáo viên Hoạt dộng cùa học sinh 

* Hoạt tỉộng 1 

+ Giáo viên nêu câu hỏi đê vào bài: 1 + Học sinh quan sát tranh và làm 

Hô hấp ở thực vật là gì? bài tập lệnh. 

+ Treo tranh (H12.1) cho học sinh + Yêu cầu học sinh nêu được: 

quan sát và làm bài tập lệnh. - Nước vôi dục do hạt nẩy mầm 1 

+ Các nhóm tham gia thảo luận... > hô hấp -»thải C02 

- Giọt màu chuyến qua trái chứng 

tỏ thể tích khí giám vì bị hạt hô Ị 

hấp hút. 

- Nhiệt kế chỉ cao hơn: Do hô hấp 

toả nhiệt. 

+ Cuối cùng nêu được khái niệm hô 

hấp ớ thực vật là gì? 

+ Viết dược phương trình tổng 

quát.? 
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Ị + Giáo viên bổ sung kiến thức và 

1 kết luận. 

ị I. Khái quát về hô hấp ở thực 

vật 

I 1. Hô hấp ở TV là gì? 

I + Là quá trình ôxy hoá sinh học 

; (dưới tác dụng của enzim) nguyên 

1 liệu hô hấp, đặc biệt glucôzơ đến 

I khí cacbonic, nước và tích luỹ năng ị 

I lượng ở dạng dẻ sử dụng là ATP. 

I 2. Phương trình tổng quát 

Ị C6H1206 + 602 -> 6C02 + 6H20 

+ 2880kJ/mol 

I 3. Vai trò của hô hấp đối ì ới cơ thể 

ị thực vật 

ị - Thải năng lượng đế duy trì nhiệt 

I đảm bảo hoạt động sống của cơ 

Ị thể. 

- Tích luỹ năng lượng (ATP) sử 

Ị dụng cho các quá trình trao đổi 

chất, sinh trưởng và phát triển. 

* Hoạt động 2 

Ị - Treo tranh (H12.2) học sinh tìm 

I hiểu nội dung tranh và làm 2 bài 

I tập lệnh cùa SGK dồng thời tham 

ì gia thảo luận các câu hỏi của giáo 

Ị viên nêu ra... 

+ Vai trò của hô hấp đối với cơ thế 

thực vật? 

+ Yéu cầu học sinh cần tìm hiếu 

các vấn đề sau: 

- Phân giải kị khí thường xảy ra ơ 

đâu? khi nào? 

- Quá trình phân giải phân từ 

glucôzơ đến axit piruvíc diễn ra 

trong tế bào chất gọi là gì? (đường 

phân) 

- Kết quả được bao nhiêu phân tử 

ATP (2p/t) từ 1 phân tử glucôzơ 

- Hô hâp hiếu khí gồm: 

*Chu trình Crep (tại ti thê! ->? 

* Chuồi truyền diện tử (màng 

trong ti thể) -* kết quả? 

- So sánh được hiệu quả nâng 

lượng của hô hấp hiếu khí và lên 
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men: - GV chi trên sơ đồ đẻ củng cô và 

két luận. 

II. Các con đường hô hấp ở 
thực vật 

1. Phăn giải kị khí (đường phản) 

Là quá trình phàn giải glucỏzơ 

đến axit piruvíc trong diều kiện 

thiếu 0, tại tẽ bào chất. Nếu 

không có 0’ axit piruvíc sẽ lên 

men (hô hấp kị khí), tạo ra rượu 

êtilic, CO, hoặc axit lắctic, không 

tích luỹ ATP 

2. Hô hấp hiếu khí: Xảy ra trong 

điều kiện có 02 ở trong ti thể, gồm 

chu trình Crep và chuỗi truyền 

điện tử. Từ 1 phân tử glucỏzơ qua 

hô hấp hiếu khí giải phóng 

2880KJ (gồm nhiệt lượng + 38 

ATP) 

Hoạt dộng 3 

+ Giáo viên nêu câu hỏi cho học 

sinh tham gia thảo luận: 

? Điều kiện xảy ra quang hô hâ'p là 

gì? 

? Hiện tượng xảy ra như thế nào? 

? Quang hô hâ'p có lợi hay có hại? 

+ HS tham gia thảo luận. 

+ GV bố sung và kết luận. 

III. Quang hô hấp 

Quang hô hấp là quá trình hô 

hấp ngoài sáng, diễn ra dồng thời 

với quang hợp ở thực vật C3. 

Quang hô hâp gây lãng phí sản 

phẩm quang hợp. 

(36 + 2) : 2 = 38 : 2 = 19 (lần) 

+ HS tham gia thảo luận 

+ Yêu cầu học sinh phải nêu dược: 

- Là quá trình hô hấp xảy ra dồng 

thời với quang hợp. 

- Hiện tượng: 

* Rubiscô, ATP: bị 02hoá = glicôlat 

* glicôlat -» perôxixôm = aa glixin 

* glixin -> ti thể: phân giải = CO2, 

NH;t và axitamin xerin 

- Gây lảng phí sản phẩm quang 

hợp. 
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I * Hoạt động 4 

1 + Phát phiếu học tập. 

: + HS dọc sách và thảo luận đê 

I điền vào phiếu. 

Ị + Cho 2 nhóm đọc kết quả. 

+ GV bổ sung và kết luận. 

IV. Mối quan hệ giữa hô hâp - 

quang hỢp - môi trường 

Quang hợp và hó hấp quan hệ mật 

I thiết với nhau. Quang hợp ỉà tiền 

; dề của hô hấp và ngược lại. 

! * Học sinh ghi vào phiếu này: 

+ Học sinh sứ dụng phiếu học tập 

I + Đọc sách và thảo luận để điền 

Ị vào phiếu theo nội dung. 

Ị + Báo cáo kết quả trên phiếu. 

I Tác nhân 

H20 

ôxy 

Nồng độ 

C02 

Vai trò 

IV. CỦNG CỐ 

+ Nhấn mạnh: 

- Bản châ't của hô hấp ở thực vật. 

- Các con đường hô hấp ở thực vật. 

- Quan hệ giữa hô hấp với quang hợp. 

+ Cho học sinh đọc phần in nghiêng của SGK. 

+ Gợi ý trả lời cảu hỏi SGK. 

46- S-nc 



§13. Thực hành 

QUANG HỢP 

V. BÀI TẬP 

+ Tra lơi câu hỏi SGK. 

1- Đ<1C mục "Em có biết” 

I. MỤC TIÊU 

+ Chuẩn bị được dụng cụ thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm phát 

hiện sự thải 0> trong quang hợp. 

+ Xác định được cường độ quang hợp trong những điều kiện khác 

nhau. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Tranh vẽ (theo SGK). 

- Dụng cụ (theo SGK). 

III. NỘI DƯNG 

1. Bài cũ: 

Kiêm tra chuấn bị của học sinh. 

2. Bài mới: 

+ Chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm. 

+ Mỗi nhóm tiến hành 2 thí nghiệm: 

- Nhóm 1 và 2: 

* Thí nghiệm sự thải Ơ2 trong quang hợp của cây xanh. 

* Thí nghiệm ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến cường độ 

quang hợp. 

- Nhóm 3 và 4: 

* Phát hiện nồng độ C02ảnh hưởng đến cường độ quang hợp. 

* Ánh hưởng của nhiệt độ đến quang hợp. 

+ Giáo viên hướng dẫn cách làm thí nghiệm cho học sinh, cách lắp 

dặt thí nghiệm. 

+ Nhắc lại một số diều cần thiết khi tiến hành thí nghiệm. 

s-nc-47 



IV. THU HOẠCH 

+ Kẻ bảng, ghi kết quả các thí nghiệm (theo mẫu SGK trang 58). 

+ Các nhóm cử đại diện báo cáo kết quả thí nghiệm của nhóiTì. 

+ Giáo viên nhận xét, bổ sung và dặn dò hướng ôn tập chương I. 

§14. Thực hành 

PHÁT HIỆN HÔ HẤP ở Tlỉực VẬT 

I. MỤC TIÊU 

+ Phát hiện hô hấp ở thực vật qua sự thải CO2 

+ Phát hiện hô hấp ỏ thực vật qua sự hút 02. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh vẽ (theo SGK) và dụng cụ thí nghiệm (theo SGK) 

III. NỘI DUNG 

1. Bài cũ: (Kiểm tra chuẩn bị cúa học sinh) 

2. Bài mới: 

+ Chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm. 

+ Mỏi nhóm đều tiến hành 2 thí nghiệm: 

* Thí nghiệm 1: Phát hiện hô hấp qua sự thải C02. 

* Thí nghiệm 2: Phát hiện hô hấp qua sự hút 02. 

+ GV treo tranh H14.1, H14.2 

+ Hướng dẫn cách làm thí nghiệm cho học sinh, cách lắp đặt thí 

nghiệm. 

+ Nhắc lại một số điều cần thiết đòi hỏi phái cẩn thận khi tun hành 

thí nghiệm. 

IV. THU HOẠCH 

+ Kẻ bảng, ghi kết quả các thí nghiệm (t heo mẫu SGK trang (9). 

+ Các nhóm cử đại diện báo cáo kết quả thí nghiệm cùa nhóm 

+ Giáo viên nhận xét, bổ sung và dặn d.ò nội dung ôn tập. 
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B. CHUYÊN HOA VẬT CHAT VÀ NĂNG LƯỢNG ỡ ĐỘNG VẬT 

§15. TIÊU HOÁ VÀ HẤP THỤ THỨC ÃN Ở ĐỘNG VẬT 

I. MỤC TIKl 

+ Phân biẹt đươc tiêu hoá nội bào và tiêu hoá ngoại bào. 

+ N7'U (lược quá trình tiêu hoá thức ăn trong không bào tiêu hoá, 

trong túi tiêu hoá. trong ống tiêu hoá. 

+ Nêu đươc LÍU điểm của tiêu hoá thức ăn trong túi tiêu hoá so với 
tiêu hoa nội bào. 

+ Nõu dược ưu điểm của tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá so với 

trong túi tiêu hoá. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh (H15.1 - 5 - SGK) 

III. NỘI DUNG 

ỉ.Bài cu: 

ơ động vật có những hình thức tiêu hoá nào? 

2.BỜI mới: 

Giáo viên củng cô ý kiến HS để đi vào bài mới. 

Hoạt động cùa giáo viên Hoạt động của học sinh 

+ Cho hnc sinh trả lời 2 câu hỏi j + Học sinh tìm hiểu 2 câu hỏi Ị 

SGK? 

T Giáo viòn bõ sung và kết luận: - Tiêu hoá là gì? 

- Tiêu hoá bên trong TB tiêu - Trong Ống tiêu hoá người, 1 

hoá nội bào. thức ăn trải qua những quá trình 

- Tiêu hoá bên ngoài TB -» tiêu tiêu hoá nào? 

hoá ngoại bào 

(Xảy ra trong túi tiêu hoá hoặc 

ống tiêu hoá) 

+ Treo tranh H15.1 + Học sinh nghiên cứu tranh và 1 

+ GV cho các nhóm thảo luận và nội dung sách đé làm bài tập lộnh 1 

xây dựng bài sau đó rút ra kết luận. số 1. 
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I. Tiêu hoá nội bào 

Là quá trình tiêu hoá thức ăn 

bên trong TB. Các enzim từ lizôxôm 

vào không bào tiêu hoá để phân 

huỷ thức ăn thành các chất dinh 

dường đơn giản dể tế bào sử dụng. 

+ Treo tranh H15.2 - HS tìm hiểu 

nội dung tranh. 

? Tiêu hoá thức ăn trong túi tiêu 

hoá diễn ra như thế nào? 

? Tại sao trong túi tiêu hoá, thức ăn 

sau khi được tiêu hoá ngoại bào lại 

được tiếp tục tiêu hoá nội bào? 

+ Các nhóm thảo luận, sau dó cử 

đại diện trình bày quan điểm của 

nhóm mình. 

+ Giáo viên nhận xét, bổ sung và 

kết luận. 

II. Tiêu hoá thức ăn trong túi 

tiêu hoá 

Trong túi tiêu hoá thức ăn dược 

tiêu hoá ngoại bào và tiêu hoá nội 

bào. Các TB thành ống tiêu hoá tiết 

ra enzim dể tiêu hoá hoá học thức 

ăn. Sau đó, thức ăn tiêu hoá dang 

dở tiếp tục được tiêu hoá nội bào 

trong các TB thành túi tiêu hoá. 

+ Treo tranh H15.3 - 6 

+ Phát phiếu học tập số 1 

+ Cho các nhóm thảo luận và trình 

bày nội dung phiếu học tập của 

(đáp án: l-»3 ™> 1 -> 4) 

+ HS tìm hiểu nội dung tranh 

(H 15.2). 

+ Cùng trong nhóm thảo luận câu 

hỏi sau: 

? Tiêu hoá thức ãn trong túi tiêu 

hoá diễn ra như thê nào? 

(yêu cầu: dựa nội dung SGK để 

trình bày) 

? Tại sao trong túi tiêu hoá, thức 

ăn sau khi được tiêu hoá ngoại 

bào lại dược tiếp tục tiêu hoá nội 

bào? 

(yêu cầu: Tiêu hoá ngoại bào chưa 

trở thành chất đơn gián) 

+ HS tập trung tìm hiểu tranh 

H15.3 - 6 + làm bài tập lệnh số 2. 

+ Các nhóm thao luận dể hoàn 
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nhóm mình, sau đó bổ sung và kết 

luận. 

III. Tiêu hoá trong ống tiêu hoa 

- ỏng tiêu hoá được cấu tạo từ 

thành phiếu hoc tâp. 

Phiếu học tập: 
nhiều bộ phận, với các chức năng 
khác nhau. Thức ăn di theo một 

chiều trong ống. Khi đi qua thức ăn 
được biến đổi cơ học, hoá học để 
thành chất dinh dưỡng đơn giản và 

TT Bộ phận 

Tiêu 

hoá 

cơ 
học 

Tiêu 

hoá 

hoá 

hoá 

học 

không dược tiêu hoá sẽ tạo thành 

phân, thải ra qua hậu môn. 

Treo đáp án phiếu học tập. 

1 Miệng 

(răng, lưỡi, 

tuyến nước 
bọt) 

+ + 

2 Thực quản 
+ 

3 Da dày 
+ + 

4 Gan + 

5 Tụy 
+ 

6 Ruột non + 

7 Ruột già + 
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IV. CỦNG CỐ 
+ Nhấn mạnh chiều hướng tiến hoá của hệ tiêu hoá dộng vật: ngà} 

càng hoàn thiện, phức tạp, 

+ Gợi ý trả lời câu hỏi SGK. 

V. BÀI TẬP 

+ Trả lời câu hỏi SGK. 

+ So sánh hình thức tiêu hoá nội bào và tiêu hoá ngoại bào. 

+ Đọc mục “Em có biết”. 

§16. TIÊU HOÁ VÀ HẤP THỰ THỨC ĂN ở ĐỘNG VẬT 

ÃN THỊT VÀ ĐỘNG VẬT ÃN THựC VẬT 

I. MỤC TIÊU 

+ Nêu dược câu tạo và chức năng của ống tiêu hoá thích nghi vớ 
thức ăn động vật và thực vật. 

+ So sánh được cấu tạo và chức nâng của ống tiêu hoá ở động vật íi] 

thịt và động vật ăn thực vật. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh phóng to H16a, 16b. 

III. NỘI DUNG 

1. Bài cũ: 

Phân biệt tiêu hoá nội bào và tiêu hoá ngoại bào. Cho ví dụ. 

2. Bài mới: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt dộng của hục sinh 

*■ Hoạt động 1 

+ Giáo viên treo tranh Hl6a và 

Hl6b cho học sinh tìm hiểu. 

+ Phát phiếu học tập. 

i + Gợi ý cho học sinh trả lời câu hỏi 

và ghi phiếu. 

ị + Các nhóm trình bày kết quả... 

+ Học sinh quan sát, tìm hiểu nộ 

dung tranh. 

+ Tham gia thảo luận các cảu hỏi 

? Kế tên một số loài dộng vật Ai 

thịt và động vật ân thực vật. 

? Nêu tên các bộ phận chính củi 

ống tiêu hoá (ở động vật ăn thị 
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+ Giáo viên nhận xét, bô sung và 

kết luận chung: 

I. Đặc điểm tiêu hoá và hấp 

thụ thức ăn trong ông tiêu hoá 

của ĐV ăn thịt và ĐV ăn thực 

vật 

+ Thức ăn khác nhau nên biến dổi 

đê thích nghi. 

- Động vật àn thịt: Răng hàm bé 

(?), răng nanh phát triển (?), Ruột 

ngắn (?) 

- Động vật ăn thực vật: Răng 

hàm lớn (?), dạ dày 1 hay 4 ngăn, 

ruột dài, manh tràng phát triền. 

- Trong dạ dày và manh tràng có 

vsv đê tiêu hoá xenlulozơ và các 

chất dinh dường phức tạp khác có 

trong tế bào thực vật. 

- Ruột dài do thức ăn thực vật 

khó tiêu hoá. 

và dộng vật àn thực vật). 

? Đặc điểm cấu tạo của các bộ ! 

phận trên thích nghi với việc tiêu 

hoá và hấp thụ thức ăn như thế I 

nào? 

+ Học sinh thảo luận theo nhóm I 

và điền vào phiếu học tập số 1. I 

* Yêu cầu nội dung ghi ở phiếu 

học tập: 

Các 

cơ 
quan 

Đặc điểm thích nghi 

Động vật 

ăn thịt 

Động vật 

ăn thực 

vật 

Miệng 

+ Răng (?) 

+ Khớp 

hàm (?) 

+ Hình 

thức tiêu 

hoá (?) 

+ Răng (?) 

+ Khớp 

hàm (?) 

+ Hình 

thức lấy 

thức àn 

(?) 

Dạ 

Ị 1 dày 

+ Đơn, to 

(?) 

+ Cấu tạo 

cơ (?) 

+ Hình 

thức tiêu 

hoá (?) 

+ 4 ngăn 

(?), hoặc 

đơn(?) 

+ Biến 

đổi thức 

ăn (của 4 

ngăn và 

dơn) ->? 

1 Ruột 

L_j 

+ Ruột 

non ngắn 

(?) 

+ Manh 

tràng lớn 

(?) 

L 
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r Hoạt động 2 

+ Giáo viên cho học sinh làm bài 

tập (•»•): 

Các nhóm cử đại diện của nhóm 

trình bày. 

+ Giáo viên nhận xét, bổ sung và 

kết luận. 

II. Đặc điểm tiêu hoá và hấp 

thụ thức ăn trong ống tiêu hoá 

của động vật ăn thực vật 

Động vật ăn thực vật có răng 

cạnh hàm phát triền và răng hàm 

phát triển để nghiền nát thức ăn 

thực vật cứng, dạ dày một ngăn 

hoặc bốn ngăn, ruột dài, manh 

tràng phát triển. Trong dạ dày 4 túi 

và manh tràng có vi sinh vật tiêu 

hoá xenlulôzơ và các chất dinh 

dưỡng phức tạp khác có trong tế bào 

thực vật. Ruột dài do thức ăn thực 

vật khó tiêu hoá. 

+ HS làm bài tập (•» ): 

1. Vì sao chiều dài của ống 

tiêu hoá ở động vật ân thịt và 

động vật ãn thực vật khác nhau? 

2. Nhai lại ở trâu bò có tác 

dụng gì? 

3. Vì sao trâu bò ãn cỏ nhưng 

vẫn đủ prôtêin đế phát triển? 

4. Vì sao thỏ thích ăn phân của 

mình? 

+ Học sinh thảo luận theớ nhóm 

(bám vào nội dung SGK) và trình 

bày kết quả. 

+ GV nhân mạnh: 

* Cấu tạo thích nghi của răng ì 

nanh, cửa, hàm (?) 

* Diễn biến tiêu hoá thức ăn thực 

vật ở dạ dày 4 ngàn: (Trâu, Bò) 

(30-60phtH) 

Thức ăn 

dạ cỏ — 

-> dạ cỏ—- 

vsv tiết E-»»enIu... 
và chất hứu cơ khác 

30-60' 
lên nhai lại 
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Dạ tổ ong 1 

Dạ lá sáchJ 

Múi khê — 

Ruột non 1 — 

Hấp thụ J 
vsv tiếp tục tiêu : 

IV. CỦNG CỐ 

+ Nhấn mạnh đặc diểm cấu tạo thích nghi với chức nâng. 

+ Liên hệ thực tiễn. 

V. BÀI TẬP 

+ Trả lời câu hỏi SGK. 

+ Điền các đặc điểm cấu tạo và chức nàng thích nghi với thức ăn của 

ống tiêu hoá vào bảng sau đây: 

TT Tên bộ phận Động vật ăn thịt 
Động vật ăn thực 

vật 

1 Răng 

2 Dạ dày 

3 Ruột non 

! 4 Manh tràng 
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§17. CÁC HÌNH THÚC HÔ HẤP CỦA HÒNG VẬT 

I. MỤC TIÊU 

+ Nêu được đặc điểm chung của bề mặt hô hấp của dộng vật. 

+ Liên hệ được các hình thức hô hấp của động vật ở cạn và ơ nước. 

+ Giải thích tại sao động vật sống ở nước, ở cạn có kha năng hỏ hấỊ 

có hiệu quả. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh minh hoạ. 

III. NỘI DUNG 

1. Bài cũ: 

Sử dụng câu 1 và 2 SGK. 

2. Bài mới: 

Hoạt động cùa giáo viên Hoạt động của học sinh 

Hoạt động 1 

+ Giáo viên nêu câu hỏi để vào bài: + Học sinh tham gia thảo luậr 

(?) Hô hấp là gì? Liệt kè các hình các câu hỏi sau với yêu cầu: 

thức hô hấp cùa động vật ở nước và ở - Nêu được định nghĩa, cát 

cạn? hình thức hô hảp của động vật c 

(?) Phân biệt hô hấp trong và hô hấp nước và ở cạn. 

ngoài? - Phân biệt được thế nào \ị 

(?) Hiệu quả hô hấp phụ thuộc vào hô hâ'p trong và hô hấp ngoài. 

yếu tố nào? - Hiệu quả hô hâ'p phụ thuột 

ị + Giáo viên bổ sung và kết luận. vào yếu tô nào? 

- Là quá trình cơ thể lấy Ơ2 môi + Thảo luận theo tồ và phái 

trường cung cấp cho quá trình ôxy biếu xây dựng bài. 

hoá các chất trong tế bào, tạo năng 

Ị lượng cho hoạt động sống, thải CƠ2 

j ra ngoài. 

- ở nước có các hình thức: Da, 

mang. 

- ở cạn có các hình thức: Phối, 

Ị ống khí, da. 
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- Hố hãp ngoài' Cơ quan hỏ háp 

với moi trường. 

- Hõ hâp trong: Tẻ bào với máu, 

dịch tế bào 

’ ỉloụt động 2 

+ Giáo 'viên nêu tiếp cảu hỏi cho học 

sinh suy nghĩ' 

(?) Bề mặt TDK có tầm quan trọng 

như thế nào? 

(?) Bề mặt TDK có dậc điểm gì? Tầm 

quan trọng của các đặc điếm dó thể 

hiện như thê nào? 

(?) Càn cứ vào bề mật TDK. Ta có thể 

chia TDK thành mảy kiểu? đó là 

những kiểu nào? 

+ GV bố sung và kết luận chung: 

I. Bề mặt trao đôi khí 

+ Tầm quan trọng: TDK đạt hiệu quả. 

+ Đặc diêm 

" Tỉ lệ s/v lớn (?) 

’ Mỏng, ẩm ướt (?) 

’ Nhiều mao mạch (?) 

* Máu có sắc tố (?) 

* Có lưu thông không khí (?) 

+ Các hình thức TDK 

* Qua bề mặt cơ thể (?) 

* Qua mang (?) 

' Qua hệ thống ống khí (?) 

* Qua phổi (?) 

+ Liên hệ thực tiễn 

* Lồng ngực nở nang (?) 

* Lồng ngực kém phát triển (?) 

+ Học sinh thảo luận các lời câu 

hỏi vừa nêu theo nhóm và phát 

biểu trình bày. 

+ Yêu cầu phân tích được 

- Đây là quá trình cơ thể lây 

Ơ2 môi trường cung câp cho quá 

trình ôxy hoá các chất trong tế 

bào, tạo năng lượng cho hoạt 

động sống, thải cc>2 ra ngoài. 

- Các hình thức hô hấp ở 

nước, cạn. 

- Hô hấp ngoài, trong. 
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* Vai trò rèn luyện thê dục thê 

thao (?) 

Hoạt động 3 

+ Phát phiếu học tập số 1 

+ Treo các tranh H17.2, 3, 4 cho học 

sinh quan sát. 

+ Hướng dẫn học sinh làm bài tập: 

- Đối chiếu với 5 đặc điểm của bề mặt 

trao đổi khí, hãy lí giải tại sao trao 

đổi khí của mang cá xương đạt hiệu 

quả cao? 

- Tại sao hệ thống ống khí giúp động 

vật trao đổi khí đạt hiệu quả cao? 

- Đối chiếu với 5 đặc điểm của bề mặt 

trao đổi khí, hãy lí giải tại sao phổi 

là cơ quan trao đổi khí hiệu quả ở 

trên cạn? 

+ Cho các nhóm trao đổi 2 bài tập. 

+ Giáo viên dặc biệt nhân mạnh: 

ngoài 5 đặc điểm chung của bề mặt 

hô hấp, còn có 2 dặc diêm làm tăng 

hiệu quả trao đổi khí ở môi trường 

nước là: 

- Dòng nước chảy một chiều, liên 

tục qua mang (nhờ hoạt động của nắp 

mang và thềm miệng). 

- Dòng nước chảy song song và 

ngược chiều với dòng chảy của máu 

trong mao mạch cũng làm tăng hiệu 

quả trao đổi khí. 

- Riêng hiệu quả trao đổi khí của 

hệ thống ống khí - cần sử dụng H17.3 

để học sinh thấy dược 02 và C02 vào 

ra từ các tế bào riêng lẽ. 

+ Các nhóm báo cáo nội dung phiếu 

của nhóm. 

+ Học sinh sử dụng phiếu học 

tập số 1. 

+ Quan sát tranh, tìm hiểu nội 

dung SGK thuộc các mục từ II 

đến V. 

+ Thảo luận theo nhóm và diền 

nội dung phù hợp vào phiếu. 
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) viên nhổn xét, hổ sung V 

* ơ dộng vật có 4 hình thức trao đổi 

khí chủ yếu dó là: 

- Trao dổi khí qua bề mặt cơ thể 

(giun đâ't). 

- Trao đổi khí bằng hệ thống ống 

khí (châu chấu). 

- Trao đổi khí bằng mang (cá). 

- Trao đổi khí bằng phổi (thỏ). 

(Theo đáp án ở phiếu - treo lên bảng) 

* Đáp án trên phiếu học tập như sau: 

* Có đù mục (a) I 
. ... Giun 

* Độ âm môi trường ^ , 

I * Có đủ mục (a) 

■ * Miệng, nắp mang 

I hoạt dộng tạo = 

I dòng H2O chảy 

1 liên tuc, 1 chiều từ 

! miệng ra mang, 

ị * Sắp xép mao 

I mạch có dòng chảy 

1 song song và ngược 

I chiều với dòng nước 

I -* tăng hiệu quả 

Ị TDK. 
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1 Hệ 

I thống 

I ống 

ị khí 

I phổi 

: * Ong khí phân 

nhỏ - tiếp xúc từng 

I TB. 

* Thông ra ngoài 

Ị nhờ lỗ khí. I. •----- 
I * Lưỡng cư: có sự ị 

I tham gia nâng lên, ị 

' hạ xuống của thềm ị 
I miệng. 

I * Bò sát: Phổi 

I nhiều phê nang hơn I 

ếch. 

1 * Chim, thú: Phổi 

ị phát triển (đẳng 

nhiệt). 

* Động vật, người: 

có sự hổ trợ cùa cơ 

hoành. 

Châu 

chấu 

IV. CỦNG CỐ 

+ Nắm được đặc điểm của bề mặt hô hấp 

+ Vì sao động vật ở nước, cạn đạt hiệu quả hô hấp cao? 

V. BÀI TẬP 

+ Trả lời câu hỏi 1; 2, 3 SGK. 

+ Hoàn thiện sơ đồ sau: 

Cơ quan hô hấp -> Đặc điểm thích nghi Mòi trường 

(?) (?) (?) 

(?) (?) (?) 
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§18. HỆ TUẦN HOÀN ở ĐỘNG VẬT 

I. MỰC TIÊU 

+ Phán biệt được tuần hoàn hở, tuần hoàn kín. 

+ Nêu được đặc điểm tuần hoàn máu của hệ tuần hoàn hớ và hệ tuần 

hoàn kín. 

+ Phân biệt được tuần hoàn đơn, tuần hoàn kép, ưu điểm của chúng. 

+ Nêu được sự khác nhau về tuần hoàn máu của lưỡng cư, bò sát, 

chim, thú. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh phóng to (theo SGK) 

III. NỘI DUNG 

1. Bái cú: 

Vì sao động vật ở nước, ở cạn, đạt hiệu quả hô hấp cao? 

2. Bài mới: 

Củng cố ý kiến học sinh đế chuyển tiếp bài mới. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

" Hoạt dộng 1 

Treo tranh hệ tuần hoàn, 

ỉ + Giáo viên có thê nhấn manh + Hoc sinh quan sát tranh và xác 

, theo sơ đồ SGK (trang 73). định: các động mạch, tĩnh mạch, ; 

•' Hoạt dộng 2 

mao mạch 

+ Yêu cầu tìm hiểu được: 

* Động vật đơn, da bào nhỏ: Không 

có hệ tuần hoàn, trao đổi chất chủ Ị 

yếu qua bề mặt cơ thể. 

* Động vật da bào lớn: Có hệ tuần ■ 

hoàn, cảu tạo bởi dịch tuần hoàn, ị 

tim và hệ thống mạch. 

* Có 2 dạng: Hệ tuần hoàn hở, hệ 

tuần hoàn kín (kín đơn, kín kép). 

Treo tranh H18.1 

: + Học sinh tìm hiểu clăc diêm và 
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hoạt động của hệ tuần hoàn hơ va + Học sinh quan sát tranh H18.1, 

trả lời các cậu hỏi: thảo luận câu hỏi: 

I (?) Hoạt động của máu đi trong hệ 

! tuần hoàn hở như thè nào? 

ị + Yêu cầu nêu được: 

+ Giáo viên bổ sung và kết luận. 

I. Hệ tuần hoán hở 

* Máu (từ tim) -4 khoang máu 

- Đại diện (?) 

- Đặc điếm máu lưu thòng trong hệ 

tuần hoàn - đậc biệt giai đoạn máu 

chảy trong xoang máu (hở). 

+ Học sinh làm bài tập () 

- Sơ dồ: (theo đặc điểm 1) 

- Chức nâng tim: dẩy máu -> tim. 

Hệ tuần hoàn hở chỉ thích hợp với 

động vật nhỏ (vì vận tốc chậm, điều 

hòa, phân phối châm, máu không đi 

xa tim). 

* Máu + nước mô: có chứa sắc tố 

hô hấp (hêmôxiamin) > tăng khả 

năng vận chuyển 0.!. 

* Máu chảy trong đòng mạch dưới 

áp lực thấp -> chậm điều hoà. 

phân phối máu đến cơ quan chậm 

Hoạt động 4 

+ Treo tranh H18 2 

+ Học sinh tìm hiểu câu tạo và 

hoạt động của hệ tuần hoàn kín 

và trả lời các câu hỏi sau: 

+ Các nhóm trình bày ý kiến 

+ Học sinh tìm hiểu câu tạo và hoạt 

dộng của hệ tuần hoàn kín và yêu 

cầu nêu được: 

- Dường đi của máu trong hệ 

tuần hoàn kín (?) 

- Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín 

so với hệ tuần hoàn hở (?) 

- Phân biệt hệ tuần hoàn kín dơn 

với hệ tuần hoàn kín kép (?) 

+ Các nhóm trình bày kết quả tìm 

hiểu. 
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+ Giáo viõn bố sung ý kiến 1)0' 

sinh va kết luận. 

II. Hộ tuần hoàn kín 

+ Đại diện: 

+ Đặc điếm: 

* Mau (tim) --> tế 

bào (trao dôi) tim. ' 

>; Máu chứa sắc tố hô hấp > 

tàng vận chuyển Ơ2 

* Máu chảy với áp lục cao 

nhanh 

* Điều hoà, phân phối -» cơ 

quan nhanh. 

* Hệ tuần hoàn kín có 2 loại: 

- Kin dơn (H18.3) -> chỉ có 1 

vòng tuần hoàn. 

- Kín kép (H 18.4) -> có 2 vòng I 

tuần hoàn. 

' Tim ^0ạt .động như ,một cai I - Học sinh làm bài tập (-) 
máy bơm hút đẩy máu đi trong : , , , _ , „ i 

, , . 1 • t hi dường di của máu trong hệ Ị 
vòng tuần hoàn.. , llín hoàăclãn của cá (?) 

Hoụt dộng 5 Học sinh làn, ,, Bư#ng dl của Ináu trong hệ tuin 

bà, tạp ' i hoán kcp nia thú (?) 

+ Giáo viên dùng tranh để giải ; , ị 
” , , ■ ( ‘ Vì sao gọi hệ tuân hoàn của thú I 

dap bốn bà. tập này cho học sinh J. hệ ; uần ịíoàn kép? 

Ch Đánh dâu vào ô dũng? (a, d, e) 

IV. CỦNG CỐ 

• Động vật đơn bào, da bào nhỏ: Cơ thê nhỏ, dẹp -* không có hệ tuần 

hoàn, trao dổi chất chủ yếu qua bề mặt cơ thể. 

• Hệ tuần hoàn hở là hệ tuần hoàn có 1 doạn máu đi ra khỏi mạch, 

trộn lẫn với nước mô. 

• Hệ tuần hoàn kín máu lưu thông trong mạch kín, tốc độ cao, phân 

phối nhanh. 
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• Hệ tuần hoàn đơn 1.1 hệ tuần h 'IU kín 1 vòng); hệ tuần hoàn kép 

(là hệ tuần hoàn kín 2 vòng í 

V. BÀI TẬP 

+ Vè và chú thích dường di cùa máu 

+ Trả lời càu hói SGK. 

+ Hoàn thiện sơ đồ sau: băng cách díen từ thích hợp vào dâu (?) 

Đặc điếm thích nghi 

Cơ thể Môi trường của cơ quan hô hâp 

(?) (?) (?) 

(?) <?» (?) 

(?) (?. (?) 

§19. CÁC Cơ CHÊ ĐẢM BẢO CÂN BANG nội mỏi 

I. MỤC TIÊU 

+ Nắm khái niệm cân bằng nội mòi va hạu quá cua mãt cân băng nội môi 

+ Biểu diễn bằng sơ đồ một số cơ chế duy tri cân bàng nội mói, hiếu 

vai trò của các thành phần cơ chế này 

+ Biết về cơ chế duy trì huyết áp, duy trì nồng độ giucôzơ trong máu. 

+ Vận dụng vào thực tiễn đời sống con người. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

+Tranh vẽ sơ đồ: HI9 1, H 19.2, H 19.3. H19 4 (hoặc bản trong . 

+ Đèn chiếu. 

III. NỘI DƯNG 

1. Bài cũ: 

+ Thê nào là tuần hoàn kín, tuần hoàn hở, tuần hoàn đơn. tuần hoàn 

kép? 

+ Dạng nào tiến hoá nhất? Vì sao? 

2. Bài mới: 
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Hoạt dộng của giáo viên Hoạt dộng của học sinh 

*■ Hoạt động 1 

+ Giáo viên nêu các cáu hỏi sau * ỉỉor sinh tham gia thảo luận các 

cho học sinh thảo luận: r;U1 hoi sau: 

r’ Mòi trường là gì? 

Kế tên các loại môi trường (?) 

Vai trò cùa môi trường là gì? 

Cân bàng nội môi là gì? 

Mát cân bàng nội môi có tác hại 

I 
I + Từ nội dung thảo luận trên, giáo 

Ị Vỉẽn hướng dẫn học sinh rút ra được 

các khái niệm về môi trường ngoài, 

! trong và thè nào là cân bằng nội 
+ Giáo viên nhận xét, bổ sung và : !|IÕ1 

kết luận về: 

1. Khái niệm môi trường 

ngoài, môi trường trong và 

cân bằng nội môi. 

1. Môi trường ngoài (SGK): trao 

đổi chất với cơ thể sống. 

2. Mòi trường trong: trao đổi chát ị 

với tế bào cùa cơ thế. 

3. Cân bàng nội môi: Sự duy trì í 

ổn định môi trường trong. 

Ví dụ: (SGK) 

Mất cân bằng nội môi -> bệnh 

tật. 

Ví dụ: (SGK) 

*■ Hoạt động 2 

+ Chiếu (hoặc treo) tranh H19.1 

+ Nêu câu hỏi cho học sinh thảo I ? Bộ phận nào tham gia cơ chế duy 

luận. I trì cân bằng nội môi? Cho ví dụ? 

+ Giáo viên nhận xét, bò sung và : .Sư dung thêm 1 số cáu hỏi nhỏ cho 
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kết luận. 

I II. Cơ chế duy trì cân bằng 

nội môi 

* Kích thích: Là những thay đổi 

cúa môi trường ngoài hoặc trong. 

* Bộ phận tiếp nhận kích thích: 

Là cơ quan thụ cảm. 

+ Giáo viên treo tranh H19.2 - 4 

và nèu các cơ chế về: 

1. Duy trì huyết áp (H19.2) 

2. Duy trì nồng độ glucôzơ 

trong máu (khi nồng dộ glucôzơ 

tăng, giảm). 

Ó" Hoạt dộng 3 

+ Giáo viên nêu một số ví dụ thực 

tiễn cho học sinh thảo luận rèn 

luyện. 

+ Giáo viên cho đại diện các 

nhóm trình bày trên màn hình 

(hoặc tranh) các cơ chế trên dồng 

thời bổ sung và rút ra kết luận. 

+ Cho học sinh rèn luyện. 

Hoàn thiện sơ dồ sau dãy 

từng bộ phận; 

+ Học sinh: nghiên cứu sách giáo 

khoa và thảo luận... 

+ Yêu cầu khi thảo luận cần nêu 

được: 

- Bộ phận điều khiên là: 

’ Trung ương thần kinh. 

* Tuyến nội tiết. 

- Bộ phận thực hiện: Các cơ quan 

* Tim, phổi, mạch máu, cơ... 

Bộ phận này tạo thay đổi 

kích thích tác động ngược trờ 

lại bộ phận tiếp nhận I liên hệ 

ngược). 

+ Học sinh tham gia thảo luận: 

? Giải thích cơ chế điều hoà huyết 

áp khí chạy nhanh? 

? Khi nồng dộ glucôzơ cao hoặc thấp 

cơ thể làm thế nào để càn bằng 1%? 

+HS: Tham gia thảo luận thec 

nhóm. 

+GV: Cho dại diện các nhóm (dùng 

pin laze) dể trình bày trên màn 

hình các cơ chế. 
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Kích thích 

r : =1 
- J 

r—1 

IV. CỦNG CỐ 

Học sinh (sứ dụng phiếu học tập sô 1). 

Đién nội dung thích hợp vào phiếu sau: (thời gian 4 phút) 

Cơ chế duy trì 

cân bàng nội 

mòi 

Bộ phận tiếp 

nhận kích thích 

Bộ phận điều 

khiển 

Bộ phận thực 

'hiện 

Duy trì khi 

huyết áp cao 
(?) (?) (?) 

Duy trì khi nồng 

độ glucôzơ cao 
(?) (?) (?) 

Duy tri khi nồng 

độ glucózơ thấp 
(?) (?) (?) 

V BÀI TẬP 

+ ỈIọc, trả lời 4 câu hỏi SGK. 

+ Đọc mục “Em có biết” và suy nghĩ cách giải thích. 

+ Tìm hiểu bài mới. 
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§20. CÁC Cơ CHÊ ĐẢM BẢO CÂN BANG nội môi 

(tiếp theo) 

l. MỤC TIÊU 

+ Giải thích được tại sao động vật hằng nhiệt có thể duy trì thân 

nhiệt ổn dịnh. 

+ Trình bày cơ chê điều hoà cân bàng áp suất thẩm thấu của máu 

dựa trên cơ chế diều hoà muối và nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh phóng to (theo SGK) 

m. NỘI DUNG 

1. Bài cũ: 

Giải thích cơ chế điều hoà huyết áp khi chạy nhanh. 

2. Bài mới: 

Hoạt dộng của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Hoạt động 1 

+ Giáo viên treo tranh H20.1 và Ị 

H20.2. 

+ Cho học sinh thảo luận các câu hỏi + Học sinh quan sát, tìm hiểu 

I tranh và làm bài tập () 

? Động vật hằng nhiệt là như 

ị thê nào? 

? Dộng vật biến nhiệt là như 

I thè nào? 

? Hằng nhiệt là gì? Biến nhiệt 

là gì? 

? Vì sao động vật hằng nhiệt 

giữ được nhiệt độ ổn định? 

; + Học sinh thảo luận theo 
+ Giáo viên nhận xét, bô sung và kết , . ... ... ... ..... . ... .... 
, • 6 nhóm, và cử đại diện trình bày. 
luận. 

Cơ chế điều hoà thân nhiệt ở động Ị 

vật hàng nhiệt: 
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* Điều hoã khi trời lạnh: (H20.1) 

* Điều hoa khi trời nóng: (H20.2) 

f' Hoạt dộng 2 

+ Treo tranh H20.1-2 cho học sinh 

quan sát và làm bài tập SGK. 

+ Các nhóm báo cáo kết quá. 

+ GV bổ sung và kết luận bàng sơ dồ 

sau: 

* Trời -► Thụ quan -*í - (lựng lỏng 

lạnh nhiệt (ờ da) - co mạch 

-> Trung khu chống lạnh-x - nằm co lại 

(vùng dưới dồi) - tụ thành háy 

y- tìm nơi kín gió 

-■> Tạo ra 1 lớp cách nhiệt trên bề mặt da 

-> Làm giâm quá trình mất nhiệt cho cơ 

thế. 

* Khi trời nóng -> TK chống nóng 

c - giản mạch 

J -bài tiết mồ hòi 

- giảm sinh nhiệt 

t- - tìm nơi mát... 

- HS ti ép tục tìm hiểu hai 

I ranh trẽn dể làm BT (A). 

Vi sao thời tiết thay đổi, thản 

nhiệt vẩn ôn định? 

* Các nhóm tiếp tục thảo luận 

và phát biếu xây dựng bài. 

+ Liên hệ thực tiền trong cuộc sống dối 

với người. 

+ Trong chăn nuôi, cần phải làm gì? 

* Hoạt dộng 3 

+ Treo tranh H20.3 và H20.4 ! + H9C sinh dtfa vào 2 tranh 

+ GV nêu vấn dề: Cơ chế diều hoà áp I ưèn đê trinh bày: 

suất thầm thấu cùa máu chủ yếu dựa ; 7 dtều hoà hâp thụ nước 

vào điều hoà hâp thụ nước và Na*. n^ư thẻ n^0? 

Na* là thành phần chính tạo nên áp ? Đlều hoà hấP thP Na+ ở th9n <?> 

suất thẩm thấu của máu. Làm bài tập lệnh của SGK. 

+ Giáo viên bổ sung và nhắc lại 2 cơ I 

chế này. 
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+ Yêu cầu học sinh rút ra được: 

■ Do DHA - Kích thích óng 

thận hấp thụ nước trá về máu 

nên ít đi tiểu 

' Vì rượu làm giam tiôt DHA > 

giám hấp thu nước nưíc tiểu 

nhiều. 

v Mất nước -> áp suất thẩm 

thấu trong máu tăng ?ao - > 

kích thích vùng dưới dổi -» gây 

cảm giác khát. 

? Huyết áp giám -» Na tăng ơ 

ống thận -> về máu -» Có tác 

dụng gì? 

+ Yêu cầu học sinh trả ld được: 

' Do Na* có tác dụng gií nước 

mạnh. 

‘ Khi Na' trả vồ máu -> tăng 

nước trong máu > huyết áp 

tăng trở lại binh thường._ 

IV. CỦNG CỐ 

+ Cơ chế chống nóng, lạnh. 

+ Điều hoà hấp thụ nước, Na' qua sơ đồ. 

+ Gợi ý trả lời câu hỏi SGK. 

V. BÀI TẬP 

+ Vê sơ đồ các cơ chế cân bàng nội môi. 

+ Trả lời câu hỏi SGK. 

Cơ chế điều hoà áp suớt thám 

thấu: 

* Điều hoà hấp thụ nước. 

* Điều hoà hấp thụ Na' ở thận, 

đồng thời cho học sinh làm bài tap 

lệnh cùa SGK. 

? Vì sao uống nhiều rượu thì khát nước 

và di tiểu nhiều? 

Nên uống rượu nhiều hay không? 

? Huyết áp giảm -> Na' tăng ờ õng 

thận -» trả về máu -> Có tác dụng gi? 
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§21. Thực hành 

DO MỘT SỐ ( Hỉ TI ÍT SINH l í 

I. MỤC TIÊU 

Biêt cách đo nhịp tun. thán nhu-!, huy ót áp 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Huyết áp kê. nhiệt kế. 

III. NỘI DƯNG 

A. GV HƯỚNG DẪN CÁCH TIKN HÀNH THÍ NGHIỆM 

1. Cách dòm nhịp tim 

* Cách 1: Đếm nhịp qua bắt tnach cỏ tay: ấn 3 ngón tay vào rảnh 

quay ớ cố tay và đếm sỗ lần đập trong 1 phút. 

* Cách 2: Dùng ống nghe đê đém nhịp tim trong 1 phút. 

2. Cách du huyct áp 

- Quàn bọc cao su quanh cánh tay (phía trên khuỳu tay). 

- Vạn chặt núm, bơm kh) vào bao cao su đèn chỉ sô 160 - 180 mmHg. 

- Mở núm từ từ. 

- Dùng ống nghe tiêng đập dầu tiên -> (huyết áp tối đa). 

- Mỏ' tièp tục (tiêng dập bình thường) đến khi không còn tiếng dập -» 

(huyết áp tối thiểu). 

,?. Do thăn nhiệt 

Kẹp nhiệt kẻ vào nách trong 2 phút sau dó lấy ra đọc kết quả. 

B. BỐ TRÍ VÀ Tlỉực IIIỆN 

- Chia mỗi tổ thành 2 nhóm. 

- Lần lượt, 2 - 3 thành viên trong nhỏm dược 3 thành viên trong 

nhóm đo đồng thời các trị sô vào các thời điềm sau: 

* Trước khi chạy nhanh tại chỗ. 

* Ngay sau khi chay nhanh 2 phút. 

* Sau khi nghỉ chạy 5 phút 
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c. VIẾT THU HOẠCH .hoãn chinh báng sau) 

Nhịp tim 

(nhịp/phút) 

..Ị Hu vết áp tối „n . ... 
Huyết áp tôi 1 ' , . , 1 Thản nhiệt 

. 1 thiếu 

dal,nmHg’ ImmHg) ; ' c’ 

Trước chạy 

nhanh tại 

chỗ 

Ngay sau 

khi chạy 

nhanh 

Sau khi 

nghỉ chạy 5 

phút 

IV. CỦNG CỐ 

Nhận xét buổi thực hành. Thu bài viết thu hoạch. 

V. BÀI TẬP 

Hướng dẫn ôn tập chương I. 

§22. ÔN TẬP CHƯƠNG I 

CHUYỂN HOÁ VẬT CHAT VÀ NẢNG LƯỢNG 

I. MỤC TIÊU 

+ Mô tả dược mối quan hệ gắn bó giữa các chức nâng dinh dưỡng. 

+ Mối quan hệ gán bó phụ thuộc làn nhau giữa 2 quá trình chuyển 

hoá vật chất và năng lương xảy ra trong cơ thê thực vật. 

+ Học sinh làm đề cương và nám vững kiến thức, vận dụng tốt vào 

làm bài kiểm tra đạt kết quả tốt 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh minh hoạ, sơ đồ, đề cương. 

III. NỘI DUNG 

I. Mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật 
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1. Dựa vào H22.1 trình bày 11! ' ca trong cây và chỉ rõ: 

- Dó là quá trình gì? 

- Xay ra trong câu trúc nào ’ () ! O!' 

* c.ợi ý: 

a. ( '()_> khuêch tán qua khí khung \ ao la. 

b. Quang hợp trong lục lạp. 

c. Dòng vặn chuyên đường (thon in.tch lih 

d. Dòng vận chuyến nước và muỏị khoáng. 

e. Thoát hơi nước ớ biểu bì va cui 111. 

* Cách làm: Kẻ bảng sau cho học Miih í hao luận và điền nội dung 

vào bảng: 

“1^ I Dỉc.n biến 
trình I 

a. ị 

b 

d 

II. Mối quan hệ giữa đồng hoá và dị hoá ở thực vật 

GV sử dụng sơ đồ sau cho học sinh thảo luận: 

S-nc-73 



Măt trời 

Kết luận. + Sản phấin của quang hợp là nguyên liệu cho hò hấp. 

+ Sản phẩm của hô hấp là chất tham gia vào quang hợp. 

III. Các hình thức tiêu hoá và hấp thụ thức ăn ở dộng vật 

+ Học sinh làm bài tập theo mầu sau: 

1 Quá trình tiêu Tiêu hoa nội Ị Tiêu hoa trong Tiêu hoá trong 

hoá bào I túi tiêu ống tiêu hoá 

Tiêu hoá cơ học 
+ 

Tiêu hoá hoá Ị 

học 

IV. Các hình thức hò hấp ở dộng vật 

+ Học sinh cần nắm được 4 binh thức Ỉ10 hấp chu yếu đó là: 

- Hô hâ'p qua bề mặt cơ thế 

- Hô hấp qua mang 

- Hô hấp qua hệ thống ống khí 

- Hô hâ'p qua phổi 

+ Tìm cho mỗi loại hô hấp 4 - 5 đại diện? 
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V. Hệ tuần hoàn ở động vật 

+ Cho học sinh thao luận và hoan thh-n hái táp lênh trong bảng 22.2: 

Dặc điếm T1I hớ TH kín 

1 Máu đi từ tim trở vồ tim trong mạch kin + 

2. Máu di từ dộng mạch vào khoang máu, tròn 

với nước mô tạo thành hỏn hợp máu - nước 

mồ, sau đó chui vào mạch máu võ tim 

3. Máu chày trong động mạch dưới áp lực 

thấp, tốc dộ chậm 

4. Máu cháy trong động mạch dơơị áp lực cao, : 

tốc dộ nhanh - 

5. Máu chứa sắc tố hêmôglôbin + |~+ 

6. Máu chứa sắc tô Hêmôxianin 

7. Điều hoà và phân phối máu đèn cơ quan 

chậm - 

R. Điều hoà và phân phối máu dèn cơ quan 

nhanh 

VI. Co' chê duy trì cân bằng nội môi 

+■ Hoàn thiện sơ đồ sau: 

Kích thích 

Trá lời 

IV. CỦNG CÔ VÀ BÀI TẬP 

+ Hục tốt nội dung ôn tập. 

+ Hoàn thành đề cương. 

+ Liên hệ thực tiễn. 
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CHƯƠNG II: CẢM ỨNG 

A. CẢM ỨNG ở THỰC VẬT 

§23. HƯỚNG DỘNG 

I. MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này HS có khả nang: 

- Phát biểu thành dịnh nghĩa về hướng động. 

- Nêu được các tác nhân của môi trường gây ra hiện tượng hướnỄ 
động. 

- Trình bày vai trò của hướng động đối với dời sống cùa cây. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Tranh vẽ: H23 - 2.3.4. 

- Đồ dùng trực quan H23 - 1. 

- Phiếu học tập số 1. 

Họ và tên PHIÊU HỌC TẬP 

Nhóm: Dùng cho bài 23 HƯỚNG ĐỘNG 

Lớp Phần II. Các kiêu hướng dộng 

Hướng 

sáng 

Hướng 

trọng lực 

Hướng hoá Hướng tiếp 

xúc 

Khái niệm 

Tác nhân 

Đặc điểm 

Ví dụ _ 

III. NỘI DUNG 

1. Bài củ 

Giải thích tại sao tiếng dập dầu tiên nghe được là huyết áp tối đa và 

khi không nghe tiếng dập nửa là huyết áp tỏi thiểu? 

76- S-nc 



ĩ. Nội dung bài mới 

GV đưa một số mẫu vật cây được ehicu sáng iừ một phía, cây mọc 

loàn toàn trong tối, cây được chiôu sang từ mọi phía: Vì sao cảy mọc uốn 

:ong về một phía trong khi các cày kỉiac thi không? Đề hiểu rõ điều đó 

:húng ta hây cùng nhau nghiên cứu bài 23. 

Hoạt động của giáo viên 

* Hoạt dộng 1 

l. Khái niệm chung vể hướng 

dộng (Vận động định hướng) 

7. Khái niệm về cảm ứng ở thực vật 

- GV đưa mấu vật H23-1 - a, b, c 

- Em có nhận xét gì về sự sinh 

rưởng của thân cây non ở các điều 

tiện chiếu sáng khác nhau? 

- ở diều kiện chiếu sáng khác 

thau cây non có phản ứng sinh 

rường khác nhau. 

Thế nào ìà hiện tượng cảm ứng ở 

hực vật? 

)V kết luận - Khả năng của TV 

ìhản ứng dối với sự kích thích 

Ịọi là cảm ứng. 

GV hướng dần HS lây ví dụ về 

am ứng ở thực vật. 

Hướng Dộng 

GV cho HS nghiên cứu thông tin 

SGK cơ chế hướng động ở mức tè 

)ào? 

Có nhận xét gì về các TB ở phía 

thông được kích thích? 

Hoạt dộng của học sinh 

I - HS quan sát mẫu vật + quan sát 

Ị H23-1 

HS đọc kĩ mục I.l-SGK 

HS thấy được phản ứng đa dạng 

I cùa thực vật đối với môi trường 

+ ở điều kiện chiếu sáng từ một 

hướng cây non sinh trưởng về 

nguồn sáng (H23-la). 

+ Khi không có ánh sáng cây non 

mọc võng lên và có màu úa (H23- 

lb). 

+ ơ điều kiện ánh sáng chiếu bình 

thường từ mọi hướng cây non mọc 

thẳng, cây khoẻ, lá có màu xanh 

I lục. 

- HS thào luận và trả lời cáu hỏi. 

- Khả năng của thực vật phản ứng 

đối với sự kích thích gọi là cảm 

ứng. 

VD: Vận động của cơ quan như 

ị cuống lá, thán hoặc tua hướng tới 

hoặc tránh xa nguồn kích thích 

như ánh sáng hoá chát 

- ở mức TB là sự sinh trưởng kéo 

dài không đều cùa các TB tại hai 
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- Có mấy loại hướng động? 

- Phân biệt các loại hướng động 

I Nguyên nhân nào gây ra sinh 

ị trướng không đồng đều như vậy? 

I - Nguyên nhân: Do Hoocmon 

\ auxin di chuyển từ phía bị kích 

I thích (phía sáng) dên phía 

I không bị kích thích (phía tối) 

Ị và kết quả là tại phía không bị 

I kích thích (phía tôi) nồng dộ au 

Ị xin cao hơn, kích thích tê bào 

I sinh trưởng nhanh hơn 

GV hỏi: Thế nào là hướng động? 

- GV nhận xét và kết luận 

- Khải niệm: Là phán ứng sinh 

Ị trưởng không đổng đều tại hai 

I phía của cơ quan của cây dôi 

: với sự kích thích từ mọt hướng 

của tác nhăn ngoại cảnh. 

* GV liên hệ thực tế: Đối với những 

cây ưa sáng, những cây ưa bóng cần 

áp dụng biện pháp kì thuật trồng 

cây hợp lí đê đảm bảo năng suất. 

* Hoạt dộng 2 

II. Các kiểu hướng dộng 

- HS nghiên cứu SGK thực hiện ở 

đáu dõi diện nhau của cơ qua 

'thân, rễ, bao lá mầm). 

- Các tế bào tại phía không đượ 

kích thích sinh trưởng nhanh hơ: 

phía dược kích thích làm xuất hiệ: 

uốn cong về nguồn kích thích. 

- HS thảo luận trả lời câu hỏi. 

+ Có 2 loại hướng dộng 

+ Hướng động dương: Sinh trườn] 

hướng tới nguồn kích thích 

+ Hướng động âm: Sinh trườn) 

theo hướng tránh xa kích thích 

- HS tháo luận nêu nguyên nhân 

- HS thảo luận và trả lời càu hỏi. 

- Các TB tại phía không được kícl 

thích sinh trưởng nhanh hơn phíí 

dược kích thích làm xuất hiện UÓI 

cong về nguồn kích thích. 

- HS nghiên cứu phiếu hrc tập sc 

1 
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phiêu học tập sô 1 

- GV đưa nội dung đáp án phiêu 

học tập số 1. 

* Hoạt dộng 3 

III. Vai trò của hướng dộng 

trong dơi sống của thực vật 

1. Cơ ché chung của hướng dộng 

- GV cho HS tim hiểu nguyên nhản 

uốn cong hướng động ở mức tế bào 

(?) 

- Cơ chế chung (?) 

- GV kết luận 

Là do sự (ủi phân bô auxin dần 

tới nồng dộ hoocmôn này không 

bằng nhau tại 2 phía của cơ quan 

2. Vai tro cùa hướng động 

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu 

SGK đế trả lời lệnh. 

- Em hãy nêu vai trò của hướng 

sáng dương của rễ thân, cành cây 

và cho ví dụ minh hoạ? 

- Hướng sáng âm và hướng trọng 

lực dương cùa rễ có ý nghĩa gì dối 

với đời sống của cây? 

- Hãy nêu những loài cây trồng có 

hướng tiếp xúc? 

- Liên hệ thực tế: Tạo nhân tố dnh 

sáng dể cho cây quang hợp tốt, mật 

dộ trồng từng loại cây. 

- Hướng đất: làm dất tơi xốp, 

thoáng khí dủ ẩm cây sinh trưởng, 

phát triển tốt. 

- Thao luận nhóm thời gian 5 phút I 

- Thực hiện phiếu học tập 

- Cử dại diện nhóm trình bày 

- Các nhóm khác nhận xét và bổ 1 

sung. 

- HS hoàn thiện phiếu học tập 

- HS tháo luận và trả lời 

+ Do tốc độ sinh trưởng sinh 

trưởng không đồng đều của các tế 

bào tại 2 phía đối diện nhau cua 

cơ quan: thân, rễ, tua cuốn. 

- HS thảo luận trả lời. 

- 1IS thảo luận trả lời 

+ Tim nguồn sáng để quang hợp, 

ví dụ cây mọc sát các bức tường 

cao luôn hướng ra phía xa tường có 

nhiều ánh sáng hơn. 

+ Đàm bảo cho rễ mọc vào đất đê 

giữ cây và hút nước cùng các chất 

khoáng trong đất. 

+ Nhờ có hướng hoá rễ cây sinh 

trưởng hướng tới nguồn nước và 

; phân bón để dinh dưỡng. 

+ Cây mướp, bầu, bí, dưa leo, nho, 

cây củ từ, đậu cô ve... 

- HS nghiên cứu SGK trả lời. 
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- Hướng nước: tưới nước làm rảnh 

cho rễ vươn sâu đâm dài khi nước ! 

thấm sâu, rể vươn sâu. 

- Hướng hoá: bón phán theo tán lá. 

bón gốc, tuỳ theo đặc điểm của từng ị 

loại cây. 

- Vai trò của hướng động (?) 

- GV kết luận. 

I - Giúp cây thích nghi dối với sự ; 

I biến dổi của môi trường dể tồn I 

I tại và phát triển 

IV. CỦNG CỐ 

- Nhắc lại những kiến thức cơ bản trong khung. 

- Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK. 

V. BÀI TẬP 

- Trả lời câu hỏi SGK. 

- Vẻ hình 23-2, 23-3. 

- Hướng dẫn học bài mới. 

ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

Họ và tên 

- Nhóm: 

PHIÊU HỌC TẬP 

Dùng cho bài 23. HƯỚNG DỘNG 

Lớp Phẩn II. ( ['ác kiêu hướng dộng 

Hướng 

sáng 

Hướng 

trọng lực 

1 Hướng hoá Ị Hướng tiếp 

xúc 

Khái niệm Là sự sinh 

trưởng của 

thân 

(cành) 

hướng vể 

phía ánh 

sáng 

Phản ứng 

của cày 

với trọng 

lực 

Phản ứng 

sinh trường 

; của cây dối 

với chất 

hoá học 

Là phản 

ứng sinh 

trưởng dối 

với sự tiếp 

1 xúc 
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Túc nhân Ánh sáng Trọng lực Axit, kiềm, Iỉướng tiếp 

các muôi xúc 

khoáng,.. 

Dặc di em - Thán có ■ Đinh rễ ■ Hướng hoá • Là do sinh 

hướng cây hướng dương trưởmg 

sáng trọng lực hướng vê không dồng 

dương dương các chât đểu tại 2 

■ Rễ có - Đinh khoáng cần phía của 1 

h ướng thăn thiết N, p, cơ quan 

sáng ăm hướng K hay nước 

trọng lực ■ Hướng hoá 

ám âm 

tránh xa 

cácchât 

độc gây hại 

cho cáu 

trúc TB 

Nguyên Do tính Nồng dộ 
- - 

Kẽ cay Do sự di 

nhăn nhạy cầm, auxin ở hướng tới chuyển 

nồng dộ phía dưới nguồn nước, dinh, chóp 

au xin cao hơn ở phân bón j của thản 

kích thích phía trên ị leo quấn 

dối với TB quanh cọc 

thân thì dựa. 

: trở nên ức gibêrelin có 

i chế dổi với 1 tác dụng 

TB rễ \ kích thích 

vận dộng. 

Ị Các tế bào 

tại phía 

không dược 

j tiếp xúc 

kích thích 

sinh trưởng 

nhanh hơn 
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Ví dụ Cây trồng Hạt dậu ị lỉễ cây luôn 1 Cây mướp 

cửa hướng mới nảy tìm về phía leo dàn 

về phía mẩm rễ có nước ị 

ngoài cửa quay 1 Tính hướng 

sổ xuống đất, 

thân quay 

lên trời 

ị n ước 

TIẾT 26 

§24. ỨNG DỘNG 

I. MỰC TIÊU 

Sau khi học xong bài này HS phai nám dược: 

- Hiểu khái niệm về ứng động. 

- Phân biệt ứng động với hướng dộng. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Tranh ảnh 24-4 SGK. 

- Có thể dùng dèn chiếu hoặc thiết kê theo giáo án điện tu' 

- Vân đáp - giải thích - phiếu học tàp. 

Họ và tên PHIẾU HỌC TẬP 

Nhóm: Dùng cho hài 24 ỨNG ĐỘNG 

Lớp Phần Ị. Khái niệm chung về ứng động 

(Vận động cảm ứng) 

HƯỚNG DỘNG ỨNG ĐỘNG 

Hướng kích 

thích 

Cấu tạo của 

1 các cơ quan 

thực hiện ứng 

dộng 

Ị Cơ SỞ tế bào 

1 học 
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IV. NỘI DUNG 

/ Kiềm tra bài cũ 

- Hướng động của thực vật la gi<ài thích vi sao thân cây lại hướng 

sáng dương còn rễ hướng sáng àiì! 

2. Nội dung bát mới 

Đạt vân đổ: -Thực hiện lệnh SGK: Quan sát k! H24-1, 24-2 tim sự 

khác nhau cùa cây dặt ở cửa sỏ 'hướng sángi và vận dộng nở hoa (quang 

ứng động), bài trước chúng ta dã bíât thế nào hướng động bài này chúng 

ta sẽ biết thêm một loại cảm ứng mía ở thực vật đó là ứng dộng (vận 

động của cảm ứng). 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

* Hoạt động 1 

I. Khái niệm chung về ứng - HS Quan sát kĩ H24-1, 24 -2 tìm 

dộng (Vận động cảm cảm ứng) sự khác nhau của cây đặt ở cửa sổ 

- GV hướng dẩn HS nghiên cứu j và ván đonể hoa nở. 

SGK. 

- Ví dụ: Hoa của cây nghệ tây, hoa : 

cùa cây tuy líp mở vào ban sáng Ị - HS nghiên cứu trả lời. 

đóng lúc ban tối. 

- Thế nào là vận động cảm ứng? 

Là sự vận động thuận nghịch 

của các cơ quan có cấu tạo có 

hiếu hình dẹp dối với sự biến 

dối của các tác nhân khuếch 

tán của ngoại cảnh. 

. Cho HS lấy VD? ; '1 Ho* M công anh- hoa phù 
J lỉuilg. 

asn biệt ứng dộng vđi hhúng I . HS ,hực hiện trong 5 phút nghiên 

1 , ’ cứu SGK điền vào phiếu học tập, 
(Thè hiện ở phiếu học tập số 1) cho HS đại diện trình bày. 

I - Cho các nhóm nhận xét? 

* Hoạt dộng 2 

II. Các kiểu ứng động sinh 

trương - VD: + Là ứng dộng của nỏ hoa 
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1. Quang ứng động 

- Cho HS lấy VD về quang ứng 

động. 

- GV treo tranh 24-2. 

- Thế nào là ứng dộng hoa nở? 

- GV kết luận. 

- ứng động nở hoa: Là phản 

ứng sinh trưởng của quang ứng 

động. 

- GV treo tranh 24-3 

- Thế nào là ứng dộng của lá? 

- GV kết luận 

- ứng động của lá: Tât cả các 

vận động cảm ứng của lá dểu 

là quang ứng dộng. 

2. Nhiệt ứng động 

- GV nêu VD về hoa tuylip và phân 

tích. 

+ Hoa tuylip khi nhiệt độ xuống 

l°c hoa tuylip bắt đầu dóng lại 

tăng nhiệt dộ ấm lên 3' c hoa bát 

đầu nở ra. 

- HS lấy VD về kiểu ứng dộng 

nhiệt. 

- ững động ngủ là kiểu nhiệt ứng 

động 

- Thế nào là nhiệt ứng động? 

- GV kết luận. 

- ứng động ngủ là kiêu nhiệt 

như hoa hướng dương nờ hướng về 

phía mặt trời 

+ ứng động của lá như các ị 

- HS quan sát tranh + nghiên cứu Ị 
SGK + trao đổi rồi trả lời cáu hỏi Ị 

ứng động hoa nở. 

+ Hoa của cày bồ công anh nở ra Ị 

lúc sáng và dóng lại lúc chạng ! 

vạng hoặc lúc ánh sáng yếu. 

- HS quan sát tranh + nghiên cứu Ị 

thõng tin SGK + trao đổi rồi trả 

lối câu hởi ứng động của lá. 

+ Thê hiện phán ứng sinh trưởng ; 

quang ứng động khi có ánh sáng lá Ị 

xoè ra, khi ánh sáng yếu lá cụp lại. ! 

HS trao đổi và trả lời: Hoa nghệ 

tày ịCroctts sativus) sau khi mang 

ra khỏi phòng lạnh ít phút có ánh I 

sáng và nhiệt độ thích hợp sẽ nở : 

- Hoa mười giờ nở vào buổi sáng I 

lúc có ánh nắng và nhiệt độ 20°c - I 

25"c 

- HS nghiên cứu + trao đổi nhóm 

để trả lời câu hỏi. 

+ Khi nhiệt độ táng hoa nở. 
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độ gầy nên. ; ứng động, lù phản ứng CHU 

\ cánh hoa do sự hiên dổi nhừ ỉ 
\ dộ gày nên 

I 3. Nguyên nhăn cùa hiện tượng 

I đóng va mờ cứa hoa 

I - GV treo tranh hình 24-4 nõu càu 

ị tạo cua từng bộ phận, phản ứng 

ị cùa từng bộ phận đối với sự đống 

I mở cùa cụm hoa. 

I - Dựa vào hình 24-4 và giải thích 

Ị nguyên nhân cua sự vận động câm 

Ị ứng cùa hoa và lá? 

I - GV kết luận nguyên nhân. 

j - Tốc dộ sinh trưởng không 

dồng đều của các tê bào tại 

mặt trên và mặt dưới của phiên 

\ lá và của cụm hoa. 

- Cơ sở tê bào học của phản ứng 

Ị dộng sinh trưởng là gì? 

í - GV kết luận : 

I - Cơ sở tê bào học của phản ứng 

I ứng dộng sinh trưởng là tốc dộ 

\ sinh trưởng không dồng đều tại 

hai phía (Mặt trên và mặt dưới 

\ của các cơ quan hình dpp kiểu 

lưng bụng (lá hoa)). 

* Hoạt động 3 

I III. Cơ chẽ chung và vai trò 

! của ứng động sinh trưởng 

I /. Cơ chế chung 

I - Nêu cơ chế chung của ứng động? 

I - GV nhận xét và kết luận. 

Là đều do tốc độ sinh trưởng 

\ không dồng đểu tại hai phía 

ị dối diện của cơ quan gây nên. 

HS nghiên cứu hình vẽ + thông 

tin SGK + trao đổi để trả lời câu 

hoi. 

+ Tóc dò sinh trưởng của mặt trên 

va mật dưới của cụm hoa không 

đều. 

- HS nghiên cứu + trao đổi nhóm 

để trà lời. 

Cơ sờ: 

+ Các cơ quan phản ứng là có câu 

tạo theo kiểu dẹp lá. Cụm hoa mặt 

trên khác mặt dưới. 

+ Không dồng đều. 

- HS thảo luận nhóm để trả lời câu 

hỏi. 

+ Sinh trưởng không đồng dều. 

+ Xuất hiện ở những cơ quan dẹp: 

lá và hoa. 
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• ứng động sinh trưởng chỉ I 

xuất hiện ở cơ quan có cấu tạo 

kiểu lưng bụng như cánh hoa, 

lá, cụm hoa. 

- Nguyên nhân gây nèn ứng động? . HS thảo luận nhóm để trả lời câu 

hỏi 

Ị - Nguyên nhân: Là biến đổi của tác 

- Em hãy nêu ý kiến của mình về I nhân từ mọi phía. 

vai trò của ứng động sinh trưởng - Vai trò của ứng động sinh 

doi với đời sống thực vật? trưởng: Là phản ứng thích nghi 

* Liên hệ thực tế: cùa cơ thể thực vật đối với môi 

- Hoa nd phụ thuộc vào ánh sáng, trường biến đổi để phát triển và 

nhiệt đ£ tồn tại- 

- Dựa vào thời gian hoa nở trong 

ngày xây dựng đồng hồ sinh học I 

bằng hoa. 

- Đối với cây nhập nội cần đảm Ị 

bảo nhiệt độ và ánh sáng cho quá 

trình ra hoa. 

- Thúc hoa nở theo ý muốn vào 

đúng dịp tết lễ. 

IV. CỦNG CỐ 

- HS đọc và hiểu rỗ phẩn tóm tắt in nghiêng trong khung ở cuối bài. 

- Đọc phần "Em có biết". 

- Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK. 

V. BÀI TẬP 

- Làm bài tập SGK, vẽ H24-4. 

- Hướng dẫn học bài mới 
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ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SÒ 1 

- Họ và tên PHIẾU HỌC TẬP 

- Nhóm: Dùng cho hài 24: ỨNG ĐỘNG 

- Lớp Phần I: Khái niệm chung về ứng động 

(Vận động cảm ứng) 

PHIẾU HỌC TẬP 

HƯỚNG DỘNG ỨNG ĐỘNG 

Hướng kích 

thích 

Kích thích về 1 

hướng 

Tác nhân kích thích về 

mọi hướng 

Cấu tạo của 

Các cơ quan 

thực hiện ứng 

động 

Hình tròn như bao 

lá mầm (ở họ hoà 

thảo) thản, cành, rễ 

của các loại cây khác 

Hình bẹp (hình kiểu 

lưng -bụng như lá, cánh 

hoa...) 

Cơ sở Tê bào 

'ị học 1 

Sự sai khác trong tốc độ sinh trưởng của các 

TB tại hai phía đối diện của cơ auan 

TIẾT 27 

§25. ỨNG ĐỘNG (tiếp theo) 

ÚNG DỘNG KHÔNG SINH TRƯỞNG 

I. MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này HS có khả năng: 

+ Phân biệt bản chất của ứng động không sinh trưởng và ứng động 

sinh trưởng. 

+ Nêu một sô ví dụ về ứng động không sinh trưởng. 

+ Trình bày vai trò của ứng động trong đời sống của thực vặc. 

- Chậu cày trinh nữ sống, tranh H 25-1 - 3. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Chậu cây trinh nữ sống, tranh H 25-1 - 3 

- Đàm thoại + Vấn đáp + Phiếu học tập 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 25 - I 

DÙNG CHO BẢI 25: V. ứng động sức trương 

Đặc điểm 

; phân biệt 

ứng động sức trương Ung dộng sức trúcPig 

nhanh chậm 

! Ví dụ 1 . . 
Đặc điểm 

Nguyên 

nhăn 

PHIẾU HỌC TẬP SÒ 25 - 2 

DÙNG CHO BÀ) 25: V/. ứng động tiếp xúc và hoá ứng 

ứng động tiếp xúc Hoả ứng dộng 

- Ví dụ 

- Nguyên 

; nhăn và cơ 

1 chế 

_ 

DÙNG CHO PHẨN CỦNG cố 

PHÂN BIỆT ỨNG ĐỘNG KHÔNG SINH TRƯỞNG VÀ ỨNG DỘNG 

SINH TRƯỞNG 

ứng dộng sinh 

trường 

ứng dộng không sinh trưởng 

Đặc 

điểm 

IV. NỘI DUNC, 

1. Kiểm tra bài củ 

Phân biệt ứng động sinh trưởng và hướng động. 

2. Nội dung bài mới 

Giáo viên sử dụng tranh vẽ hình 24.2 SGK và yêu cầu học sinh nhắc 

lại nguyên nhân làm cho hoa đóng mở? GV dùng que đụng vào cây trinh 

nữ (nếu có) hoặc dùng tranh vẽ hình 25.1A SGK đế hỏi học sinh nguyên 
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nhân của hiện tượng cụp lá ờ cày trinh 

như vậy trường hợp nay la ứng độn 

sinh trưởng là nội dung cùa bài học 

Hoạt dộng của giáo viên 

* Hoạt dộng 1 

IV. Khái niệm về ứng động 

không sinh trưởng 

- Có nhận xét gì vế lá của cây 

trinh nữ khi ờ trạng thái bình 

thường và khi dùng que chạm 

mạnh vào lá chét của cây đó? 

- GV đi đến nhận xét; Đó là ứng 

động sức trương. 

- GV đưa hình ảnh 25-3 cây gọng 

vó cho HS thấy 3 trạng thái 1, 2, 3 

đó là ứng động tiếp xúc. 

- Thế nào là ứng dộng không sinh 

trưởng? 

- GV kết luận. 

- Là ứng dộng không phải do 

tốc độ sinh trưởng không dồng 

đểu của các TB gây nên mà 

theo bủn chất của các kích 

thích 

- Có máy loại ứng động không sinh 

trưởng? Đó là những loại nào? 

- Có hai loại: 

- Thê nào là ứng dộng sức trương? 

- GV kết luận. 

+ ứng dộng sức trương: Do biến 

dổi hàm lượng nước trong các 

TB chuyên hoá (TB khí khổng), 

hoặc câu trúc các miền chuyên 

hoá (Cấu trúc phình các cấp (ở 

cây trinh nữ)). 

ot. vật đụng vào nó? 

'Iig, ứng động không 

Hoạt dụng của học sinh 

- Hs nghiên cứu + trao đổi và trả 

lời- 

Bình thường xoè ra lá chét thành 

một mặt phăng, khi chạm vào lá 

các la chét khép lại, cuống c.tp 

xương 

- HS trao đối nhóm trả lời 

+ Ưng dộng này không làm cho cơ 

thể tàng lẻn. 

+ Phụ thuộc vào tác nhân kích 

thích 

- HS trao đổi nhóm trả lời: 

+ Có 2 loai: Ưng động sức trương + 

ứng động do kích thích lan truyền. 

- HS nghiên cứu SGK trả lời: 

+ Ưng động sức trương: Do biến 

đổi hàm lượng nước trong các TB 

chuyên hoá, hoặc cấu trúc các 

miền chuyên hoá. 
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- Thế nào là ứng động do kích 

thích lan truyền? 

+ ứng dộng do kích thích lan 

truyền: Kích thích lan truyền cỏ 

I thể xuất phát do tiếp xúc (kích 

Ị thích cơ học) và có the do hoá 

Ị chất (kích thích hoá hục) 

\ *Hoạt động 2 

ị V. ứng động sức trương 

- Hiện tượng gì sẽ xảy ra khi ta 

đụng vào cây trinh nữ? 

- Nhìn vào H25-1 và mô tả hiện 

tượng ứng động của cây trinh nữ? 

1. Ưng động sức trương nhanh 

2. Úng động sức trương chậm 

- GV kết luận thể hiện ở đáp án 

( phiếu học tập 25-1) 

- GV mở rộng kiến thức: Lá cây 

trinh nữ thường xoè lá chét thành 

một mặt phăng, khi vật chạm vào 

lá. Các lá chét khép lại cuống cụp 

xuống do thể gối ở cuống lá và gốc 

lá chét giảm sức trương, với sự 

chuyển vận ion K* đi ra khỏi không 

bào gây ra sự mất nước, giảm áp 

suất thẩm thấu. Phản ứng nhanh 

được truyền tín hiệu diện tế bào 

cảm giác tiếp nhận tín hiệu sinh 

học dẫn đến tế bào vận động thể 

gối làm giảm thể tích thể gói và lá 

chét cụp xuống. 

* Hoạt động 3 

VI. ứng dộng tiếp xúc và hoá 

ứng động 

- GV phát phiếu học tập + và giao 

nhiệm vụ cho học sinh. 

; - HS nghiên cứu SGK trả lời 

ị + ứng dộng do kích thích lai 

I truyền: Kích thích lan truyền c< 

ị thê do tiếp xúc. 

ị - HS nghiên cứu SGK + H25-1 ■ 

; 25-2 + trao đổi nhóm thời gian ‘ 

I phút 

Ị - Nhóm cử đại diện trình bày 

I - Các nhóm khác bổ sung. 

I - Trả lời thêm phần câu hỏi b< 

sung. 
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- Hướng dần. theo dõi HS thực hiện - HS nghiên cứu thõng tin SGK + 

phiếu học tập. trao dổi nhóm hoạt dộng theo 

- GV kẽt luận thô hiện ở đáp án. phiếu học tập. 

(phiếu học tập sô 25-2) ị - HS cử đại diện trình bày. 

* Hoạt động 4 - Các nhóm khác bổ sung. 

VII. Cơ chê ứng động không 

sinh trưởng và vai trò của ứng 

dộng trong dời sống của thực 

vật 

1. Cơ chế ứng động không sinh - HS nghiên cứu SGK trả lời. 

trướng - Do sự biến đổi hàm lượng nước 

- Nêu cơ chế ứng động không sinh trong TB chuyên hoá 

trưởng? - Trong miền chuyên hoá hoặc 

- GV nhân xét và kết luận. 

sóng lan truyền kích thích ở đây 

không có sự sinh trưởng của TB 

- Cơ chế: Là sự hiến đổi hàm 

lượng nước trong TB chuyên 

hoá hay trong miền chuyên hoá 

hoặc sóng lan truyền kích thích 

ở dãy không có sự sinh trưởng 

của Tỉt. 
- HS nghiên cứu + thảo luận trả lời 

2. Vai trò của ứng động 
- Giúp cho sinh vật thích nghi, để 

- Vai trò của ứng dộng không sinh 
tồn tại và phát triển 

trưởng? 

- GV nhận xét kết luận. 

Thích nghi da dạng của cơ thể 

thực vật dôi với môi trường 

biên dổi dế tồn tại và phát 

triển. 

III. CỦNG CỐ 

- Nhắc lại kiên thức cơ bản trong khung. 

- Thực hiện ở phiếu học tập số 3. 

- Hướng dẫn học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 
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IV. BÀI TẬP 

- Học bài cũ. 

- Hướng dẫn học bài mới 

PHIÊU HỌC TẬP SỐ 25-1 

DÙNG CHO BÀI 25: V. ứng động sức trương 

ĐẶC 

ĐIỂM 

PHÂN 

BIỆT 

ỨNG ĐỘNG SỨC 

TRƯƠNG NHANH 

ƯNG ĐỘNG SỨC TRƯƠNG 

CHẬM 

Ví dụ Cây trinh nữ ; Đóng mở khí khổng 

Đặc 

điểm 

Sự biển đổi sức trương 

trong TB vận động ở gốc 

cuống lá và gốc lú chét 

xảy ra đồng thời với sự 

vận động của các ion K* 

đi vào hoặc đi ra khỏi 

không bào của chủng. 

Nếu TB hấp thụ ỈC làm 

tăng sự hấp thụ nước, 

tăng sức trương, trong khi 

đó ở TB phía đổi diện các 

ion K* ra khỏi TB để đến 

phía đổi diện gây nên sự 

mất nước, giám áp suất, 

sự biến dổi ngược nhau 

gây sự đóng mở lú chét 

Là sự vận động khí khổng ph 

thuộc vào hàm lượng nước tron 

\ tè bào khí khổng: Khi no nưó 

vách mỏng của tè bào khí khẩn 

căng ra lam cho vách dày con 

theo vách mỏng và lỗ khí mở rí 

khi •nát nước, vách mỏng hết căn 

và rách dày uốn thẳng ra, lỗ kh 

khcp lại 

Nguyên 

nhân 

Là vì sức trương ở nửa 

dưới của chỗ phình bị 

giảm do nước di chuyển 

vào những mô lân cận 

1 Nguyên nhân trực tiếp của vậ. 

cộng các khi khổng là do sự biế, 

đ 5ng hàm lượng nước trong cá 

Ị TB khí khổng 
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PHỈKl Hor 'I AI’ SỚ 2 ' . 

DỪNG CHO BÀI 2 \ I - liếp xú,r tr hná ứng dộng 

ƯM. ỈM-M MỊN' ; 1 \ ỨNG ĐỘNG 

Vi dụ: /)■/<■ i\' gortịg ( V' nắp âm. cáy bắt 

Nguycn nhãn là cơ c •: Ỉ'-I.‘iì< ỉúti t-rm s khi tiếp nhận 

‘hè rày gọng In. tưo lannộiỉ kiclí thích hoá họcđặc 
nr hớ dc làn ,,]< luiiỊg h:i’t là các hợp chất 

ĩ uy'-II cu Li cá\ gn 'Ig VIC hu:i N trong ca thể 
dán tơi xu c, II cong VUI en" trùng. Các thụ 
híìi iì‘-Ị -II a XÚ! the của lông tuyến 

phiiucnnc. nhạy cảm cao đối với 

Múc nha\ cam râtí hợp chất chứa N. 

ran. k: h rách hvr, Sai ông gập lại giữ 
truyrn tư TBC trèm con mồi đồng thời tìểt 

xu õng can TB phtia , rư dịch tiêu hóa con 

PHÂN BIỆT ỨNG ĐỘNG KHÔNG SINH TRƯỞNG VÀ ỨNG ĐỘNG 

SINH TRƯỚNG 

1 ỨNG ĐỘNG SINH 
TRƯỞNG 

ƯNG ĐỌNG KHÔNG SINH 
TRƯỚNG 

Dặc diên Xuất hiện do tôc độ sĩ' Xuá/ men không phải do ST 

1 không đùng dãn tự. "hí la uìo hĩên đổi sức trương của 

mặt trẽn ra /nạt dưới •tước ti-0hg cac TB va trong cấu 

ị cửa các ÚJ Ipnĩìi li) Ciìh írũc [ìihxhn hoá do sự lan 

tạo hỉnh (lẹp như truyi fi kích thích Cơ học hay hoá 
1 phicn lá, canh hoa. i họ c gảy: ra 

1 gây nên 
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B. CẢM ỨNG ở ĐỘNG VẬT 

§26. CẢM ỨNG ở ĐỘNG VẬT 

I. MỰC TIÊU 

Sau khi học xong bài này hoc sinh có khá năng; 

- Nêu khái niệm cám ứng. 

- Mô tả dược cấu tạo hệ thần kinh dạng lưới và khá năng cảm ứng 

cùa động vật có hệ thần kinh dạng lưới 

- Mô tả được cấu tạo của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch và khả năng 

cảm ứng của động vật có hệ thần kinh dạng chuồi hạch. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Tranh phóng to hệ thần kinh dạng lưới H26-1 SGK. 

- Tranh phóng to hẹ tỉ lần kinh dạng chuỗi hạch H26-2 SGK. 

- Máy chiếu hình nếu sử dụng các ban trong thay tranh. 

PHIẾU HỌC TÀP SỐ 1 

Dùng cho phần II. 1.2.3 

Dạng hệ 1. Cảm ứng ở ĐV 2. Cảm ứng ở 3. Cảm ứng ở 

thần kinh nguyên sinh ĐV có hệ thần i ĐV có hệ thần 

kinh dạng lưới kinh dạng chuỗi 

) hạch 

a. Ví dụ 

b. Đặc điểm 

III. NỘI DUNG 

1. Kiểm tra bài cũ: 

Phân biệt ứng động ST và ứng động không ST? 

* Đặt vấn dể: Khi trời trở rét con mèo xù lông. Đó là tính cảm của 

động vật, vậy tính cảm ứng là gì? Những bộ phận nào tham gia vào tính 

cảm ứng, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. 

2. Nội dung bài mới: 
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Hoạt động của giáo viên 

■Hoạt động 1 

[. Khai niệm cám ứng ỏ Dụng 

rật 

Khá! niệm cam ứng (?) Tính ram 

'mg (? 

3hán xạ '?t Tác nhản kích thích 

Lấy VD 

Cảm ứng: Là khá năng nhận 

riết kích thích và phán ứng với 

kích thích dó. 

Tính cám ứng: Nhận kích 

'hích de phán ứng với kích 

'hích dó. 

Túc nhàn kích thích: Những 

'hay đối cua môi trường mà 

ỉăy dược phản ứng ở dộng rát 

Phản xạ: Là một dạng diên 

kình của cảm ứng. 

Các bộ phận tham gia cảm ứng*’ 

Các hộ phận tham gia Cảm 

ing: 

H Bộ phận tiếp nhận kích thích 

Cơ quan thụ cảm). 

I- Bộ phận phân tích vù tổng 

hợp (Ilệ thán kinh). 

b Bộ phận thực hiện phàn ứng 

'Cơ hoặc tuyến). 

HS thực hiện lệnh SGK. 

GV phán tích nếu thiếu 1 trong 3 

30 phận này thì cơ thể động vật 

chông thực hiện được phàn xạ. 

Bộ phận nào quyết định hình 

Hoạt dọng của học sinh 

- Cam ứng- Là kha năng tiếp i 

nhạn những thay đối của điều kiện I 

-Cng và co những phản ứng của cơ I 

• Im VOI mo: trường. 

+ Yi (ỉu: Trời rét mèo có phản ứng I 

xu lòng, nằm co mình lại. 

+ Tinh cam ứng: Khá năng nhận Ị 

kích thích đò phản ứng với kích j 

thích dó. 

+ Tác nhàn kích thích: Những kích 

thích nào ma gây được cảm ứng. ị 

VD: 

- HS nghiên cứu SGK ở cuối mục 1 Ị 

để tìm ra các bộ phận tiếp nhận và I 

những bộ phận phân tích tổng hợp 1 

vá bộ phận thực hiện. 

+ Tác nhân kích thích là tác nhân 

cơ học là gai nhọn. 

+ Bộ phận tiếp nhận kích thích là 

cơ thụ cảm dau ờ mông. 

+ Bọ phận phân tích và tổng hợp 

là tuỷ sống 

+ Bộ phận thực hiện là cơ chân. 

- HS thảo luận và trả lời (Hệ thần 

kinh) 
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thức cảm ứng và mức độ cảm ứng? 

- Mức độ tiến hoá cùa hệ thần kinh 

quyết định khả năng cảm ứng của 

động vật, vậy cảm ứng ở động vặt 

có mức độ tổ chức thần kinh khác 

nhau như thế nào chúng ta hãy 

I nghiên cứu sang hoạt động 2. 

* Hoạt động 2 

1 II. Cảm ứng ở Động vật có tổ 

chức thần kinh khác nhau 

- Học sinh nghiên cứu SGK thực 

hiện phiếu học tập sô 1 (thời gian 

6 phút) 

- GV theo dỏi hướng dẫn. 

I - Gọi từng nhóm lên Thực hiện 

ị phiếu học tập. 

Ị - Hãy dự đoán con Thuỷ tức sẽ 

Ị phản ứng như thế nào khi ta dùng 

1 chiếc kim nhọn châm vào thân 

I nó. 

- HS nghiên cứu SGK + Hình 26-1 

26-2 + thảo luận theo nhóm để 

thực hiện phiếu học tập sỏ 1 

- HS cử dại diện lén trả lời 

- Các nhóm khác bồ sung 

- Con Thuỷ Tức co toàn bộ cơ thể. 

Vì khi dùng 1 kim nhọn đâm vào 

thản thì xung thần kinh sẽ lan 

nhanh ra khắp mạng lưới thần 

kinh toàn bộ cơ thế trả nẻn tiêu 

phí nhiều năng lương 

Ị - Dùng lệnh SGK kiểm tra HS ớ Ị 

Ị phiếu học tập số 2. 

IV. CỦNG CỐ 

- Nhắc lại những kiến thức cơ bản ở khung. 

- Hướng dẫn trả lời câu hỏi. 

V. BÀI TẬP 

- HS trả lời câu hỏi Vẽ tranh H26-1. 26-2. 

- Hướng dẫn học sinh thực hiện phiêu học tập số 2. 

- Hướng dẫn học bài mới. 
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ĐA ỉ * AN PHIKl HỌC' TẠP so 1 

Dung cho phấn II. 1.2.3 

Dạng hệ 1. Cam ừng ơ 

thần kinh DV sinh 

; nguyên 

a. Ví dụ \ Trùng do da\ 

I trùng roi, trùng 

amip 

h. Dặc diếm j - Động vat (lơn 

I bào. chưa có to 

chức than kinh, 

Ị có kha nàng 

nhận biôt và tra 

lời kích thích 

Ị (nhờ các vi sợi) 

ị - Tốn rãt nhiều 

I năng lượng 

2. Cám ứng ở 

DV có hệ thần 

kinh dụng 

lưới 

3. Cảm ứng ở \ 

ĐV có hệ thần 

kinh dạng 

chuỗi hạch 

Ngành ruột 
1 

Giun dẹp, dĩa, Ị 

khoang: Thuỷ côn trùng... 

tức 

- Các tế bào - Hệ thống hạch 

thản kinh nằm thần kinh nằm 

rai rác kháp cơ dọc theo chiều 

thể, Hên hệ với dài cơ thể. Mỗi 

nhau qua các sợi hạch điều khiển 

thần kinh dể tạo hoạt động của 

thành mạng lưới một vùng xác 

Tôn nhiều định trên cơ thể 

năng lượng - ít tiêu tốn 

năng lượng 

ĐÁP ÁN PHIKU HỌC TẬP số 2 

Dành dấu X váo ôO h các V I ra lơi dung về ưu điểm của hệ thần 
kinh dạng chuỗi hạch 

□ Nhờ có hạch thần kinh non -.0 'o bao than kinh của động vật tăng 

lên. 

□ Do các tê bào thần kinh trong hạch năm gần nhau và hình thành 

nhiều mối liên hệ với nhau nèn kha nang phối hợp hoạt động giữa 

chúng dược tăng cường. 

1 J Nhờ các hạch thần kinh Hon hộ vơi nhau nên khi kích thích nhẹ tại 

một điểm thì gây ra phan ưng toàn than vã tiêu tốn nhiều năng lượng, 

ũ Do mỏi hạch thần kinh dieu khion mót vung xác định trên cơ thê nên 

động vật phản ứng chinh xac hơn. tiết kiệm nang lượng hơn so với hệ 

thần kinh dạng lưới. 

(T1S điền dấu X vào ó 
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•TIẾT 29 

§27. CẢM ỨNG ở DỘNG VẬT Ti Ị 'heo) 

I. MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này, học sinh có khá nâng: 

- Nêu được sự phân hoá về cấu tạo của hệ thần kinh ống. 

- Trình bày được sự ưu việt trong hoạt động của hệ thần kinh ống. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Tranh phóng to H26-1, 26-2. 27-1, 27-3, 27-4. 

- Máy đèn chiếu nếu sử dụng các bản trong thay tranh. 

III. NỘI DUNG 

1. Bài cũ: 

Tại sao ĐV có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ ở 

vùng bị kích thích? Cảm ứng là gi? cho vài VD? 

2. Bài mới: 

* Đặt vấn để: Chúng ta đã nghiên cứu hệ thần kinh mạng lưới, hệ 

thần kinh chuỗi va hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu một dạng thần kinh 

có cấu tạo phức tạp hơn và phản ứng chính xác hơn đó là hệ thần kinh 

ống. 

Hoạt dộng của giáo viên Hoạt động của học sinh 

* Hoạt dộng 1 

4. Cảm ứng ở động vật có hệ thần 

kinh ống 

a. Cấu trúc của hệ thần kinh ống: - HS nghiên cứu thảo luận và trả 

- Loại sinh vật nào có hệ thần lời: Động vật có xương sống: cá, 

kinh ống? lưỡng cư, bò sát, chim thú và 

- Đặc điểm của hệ thần kinh ống (?) 

người. 

- TBTK tập trung thành 1 cái ống 

- TBTK tập trung thành l cái + Đầu trước phát triển thành não 

ống ở phía lưng con vật. bộ gồm 5 phần 

+ Đầu trước phát triển thành + Phần sau hình trụ gọi là tuý 

Não bộ gồm 5 phần (Bán cầu 
sống 

đại não, Não trung gian, Não 
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giữa, tiêu não, hành nãoi 

+ Phẩn sau hình trụ gọi lù tuy 

sông 

- Nghiên cứu hình 27-1 dicu lún 

các bỏ phận của hệ thán kinh ong 

vào ó hình chừ nhật tròn ,-.f (lô 

‘ Hoạt động 2 

b. Hoạt động của hệ thắn kinh ủng 

- Hoạt động theo nguyên lắc 

phản xạ 

■ Vai trò: Giúp động vật thích 

nghi với môi trường sống 

- Phán xạ được thực hiện nhờ 

cung phản xạ 

* Phàn xạ (lơn giản ờ l)V co hệ 

thần kinh ông 

■ GV cho HS quan sát H 27-2 

- Phân tích: 

+ Tay co ỉại đcây là phan xạ tự vệ 

kim chá 111 vào tay thụ quan đau sẽ 

dưa tin về tuỷ sống và đưa lệnh đi 

dồn cơ ngón tay làm co tay lại. 

- Nêu các bộ phận tham gia vào 

cung phàn xạ. 

- GV kết luận. 

• Gồm 5 bộ phận: 

+ Cơ quan thụ cảm; 

+■ Dây thần kinh hướng tâm; 

*■ Trung ương thẩn kinh; 

+ Dây thần kinh li tâm; 

f Cơ quan trá lời. 

■ Tại sao gọi là phản xạ dơn giản? 

í ỈS MghiiMì cứu thảo luận và điền 

tỈK‘0 ihư lự từ trên xuống: Não, 

tuy sông, hạch thần kinh, dây 

thân kinh 

i- Phàn xạ không điều kiện. Vì đày 

lá phan xạ di truyền, sinh ra đã 

cu, đặc trưng cho loài và rất bền 

- VI): Phàn xạ khí có kim nhọn 

đám vào ngón tay. 

- HS thảo luận trả lời 

+ Gồm bộ phận: Thụ quan da, sợi 

cam giác của dây TK tuỷ, tuỷ sống, 

sợi vận dộng của dây TK tuỷ, các 

cơ ngón tay 

- Là phản xạ thực hiện dưa trên 

cung phán xạ được câu tạo sô lượng 

ít tê bào thần kinh 

- Thường do tuỷ sông điều khiển 

- Đây là phản xạ tự vệ 

- Khi kim châm vào tay, thụ quan 

đau sẽ dưa tin về tuỷ sông và từ 
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- Phản xạ co ngón tay khi bị kích 

I thích là phản xạ không đùm kiện 

I hay là phản xạ có điều kiện? Tại 

Ị sao? 

I * Phản xạ phức tạp ở ĐV có hệ 

I thần kinh ống 

VD: Giả sử khi đang đi chơi bất 

ngờ gặp con chó dại ngay trước 

mắt (H 27.2). 

I Ban xử lí thông tin như thê nào? 

- Hãy cho biết bộ phận tiếp nhận 

kích thích, bộ phận xử lí thông tin 

và quyết định hành động, bộ phận 

thực hiện của phản xạ tự vệ khi 

gặp chó dại? 

- Hãy ghi lại tất cả những suy nghĩ 

diễn ra trong đầu cua bạn khi đòi 

phó với chó dại? 

- Đây ỉà phản xạ không điều kiện 

hay phản xạ có điều kiện9 Tại sao? 

- GV kết luận 

+ Chủ yêu là phản xạ có diều 

I kiện vì qua học tập kinh 

j nghiệm mới biết dược chó có 

ị biểu hiện như thế nào là dại... 

I trên cơ sở dó xử lí thông tin 

của mỗi người là khác nhau. 

- Phán biệt phản xa (lơn gian và 

phản xạ phức tạp? 

- HS quan sát H26-1. 26-2 SGK 

H 27-1 nhận xét về hướng tiến hoá 

về cấu taọ của hệ TK cua giới DV? 

- Vậy cảm ứng của ĐV co hộ thán 

ống như thế nào? 

Ị dày lộnh di đến cơ co tay làm co 

ngón tay lại. 

I + Bỏ chạy, lấy gậy đập ... 

ị + Bộ phân tiếp nhận kích thích là 

ị Mắt, bộ phận xử lí thòng tin và 

I quyết định hành động là não, bộ 

phận thực hiện là cơ chân tay 

+ Nôn làm thè' nào bây giờ nếu đê 

I chó dại can sẽ rất nguy hiểm, chó 

dại có vi trùng... 

Ị - Phàn xạ dơn giản do tuỷ sông 

ị diều khiên, số lượng tế bào thần 

kinh ít. 

I - Phan xạ phức tạp do vỏ bán cầu 

I dại nào dióu khiên, số lượng tê báo 

I thần kinh nhiều. 

; - Tập trung hoa: Các tê bào thần 

I kinh nằm rai rác trong hệ thần 

' kinh dạng lưm tập trung lại thành 

Ị hệ thần kinh dạng hạch và sau đó 

là hệ thần kinh dạng ống. 

Ị - Từ đối xứng toá tròn (như Thuỷ 

I tức, sứa .) sang đối xứng 2 bên. 

Đối xứng hai bên. Đối xứng 2 bén 

I hình thành nho dộng vật chủ dộng 

di chuyên theo 1 hướng xác định, 

ì - Hiện tượng dậu hoá, nghĩa là tế 
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kinh tập trung vẻ phía I 

1 MI 1,'tri: ÍJ não phát triển mạnh. I 
vạy kin nồng điều khiển, phối I 

, , hơn vá h >;ó dộng thống nhất được 
- Quan sát sơ đồ hệ TK < nu cua 
người II 27-1 SGK và chí ot.ọ tại ,;'np u,1’ng 

sao hệ thần kinh của ngipọ dược 

gọi là hộ TK ống. 

- Dựa trôn hiếu biết về hờ TK ông 
của người, cho biết hệ TK nn cá, Thuộc hệ TK ống. 

lường cư, bò sát, chim, thú ; liuọc họ 
thán kinh nào? 

IV. CỦNG CỐ 

- Nhác lại các kiến thức co ban co trong khung. 

- Hướng đản trả lời câu hui SDK. 

V. BÀI TẬP 

- Trà lời câu hỏi SGK Võ II 27-1. 27-2 

’ - Hướng cỉần học bài mới 

- Dọc phần "Em có biẽt . 

§28 HƯNG TÍNH VÀ ĐIỆN THÊ NGHỈ 

I. MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này HS có khá nâng; 

- Phản biệt được hưng tinh và hưng phấn. 

- Trình bày dược cách ghi điện thớ nghi. 

- Trình bày dược cơ chế hình thành diện thế nghỉ. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Tranh phóng to sơ đồ (bọn thế nghỉ (1128.1; 28.2; 28-3), 

- Báng 28 SGK. 

- Máy chiếu sử dụng ban trong thav tranh. 

III. NỘI DUNG 

/. Kiểm tra bài cũ 
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- Phàn biệt cấu tạo hệ thần kinh ống với hệ thần kinh dạng lưới và 

hệ thần kinh dạng chuồi hạch. 

- Khi bị kích thích, phản ứng cùa ĐV có hệ thán kmh dạng ống có gì 

khác với hệ thần kinh dạng lưới, và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch? 

2. Nội dung bài mới 

- Đặt vấn đề: Nêu những đặc tính cùa hệ thẩn kinh? Có 2 đặc tính 

chủ yếu của tế bào thần kinh đó là hưng tính cao và khả năng dẫn 

truyền của hưng tính. 

Hoạt động của giáo viên 

I * Hoạt động 1 

I. Khái niệm hưng tính và hứng 

; phân 

ị 1 Hưng tinh 

I Lấy VD về hưng tính? 

I -Thê nào là hưng tính? 

Ị - Là khả nàng nhận và trú lời 

j kích thích của tê bào 

\ ■ Mọi tê bào dểu có hiùig tinh. 

■ Hứng tính ở tế bào khác nhau. 

■ Hưng tính của tê bào thay dối 

\ tuỳ theo trạng thái. 

- GV hướng dẫn học sinh lây ví dụ 

hưng tính ở các tế bào khác nhau? 

- Học sinh láy ví dụ hưng tinh cua 

Ị tế bào thay dổi theo trạng thái? 

Hoạt động của học sinh 

- HS lây ví dụ: sau 45 phút học cần 

giài lao vi hưng tính TB TK giảm 

cần nghi ngơi dế' khôi phục lại 

hưng tính của tê bào thần kinh 

- Là khả năng nhậu và trả lời kích 

thích của TB. 

- VI). Tế bào thần kinh kích thích 

nhỏ gáy hưng phân, tè bào cơ kích 

thích cường dộ lớn hơn. 

- VD: Sau một thời gian dài lao 

dộng trí óc căng thẳng thì hưng 

tính của tế bào thần kinh giảm, 

kha nang tiếp nhận kích thích 

giảm, sau đó một thời gian nghi 

ngơi đươc khôi phục trở về như cũ 

Ị 2. Hưng phấn 

I - GV hướng dẫn học sinh láy 

- Thế nào là hưng phân1 

Té bao cơ hưng phấn thì co ngắn 

ại. 

Tê báo tuyên mồ hôi hưng phân 
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- Kết luận: Là sự bi in dôi !í 

hoa, sinh xay ra trong Tli khi 

TB bị hích thích 

- Nen nhưng đặc điểm ỉ)ìI■ Iì dối h 

hoa xay ra bên trong tò hau'.' 

- Cường độ ngưỡng? 

- Cường dộ ngưỡng: Khi cường 

dộ kích thích dạt đên một trị sô 

nào dó làm cho tổ chức dó hưng 

phấn. 

+ Cường dộ kích thích nhỏ hơn 

gọi là cường dộ dưới ngưỡng, 

cường dộ ngưỡng càng nho 

hưng tính cùng cao. 

- Phán biệt hưng phân va hưng 

tính của cơ? 

- GV két luận. 

- Hung phân là biểu hiện cua 

hưng tính. 

- Cho biết sự khác nhau gi ưa hưng 

tính cùa tê bào que va tẽ bào non 

trong mất? 

thi tiết ra mồ hôi. 

+ Dun thế nghi chuyến thành 

diện thế hoạt động, tăng sinh I 

nhiệt, tang thải co... 
- Khi cường độ kích thích đạt đến 

một trị sỏ nào đó làm cho tổ chức 

đó hitng phấn. 

- Cơ khi hưng phấn thi co lại và có ị 

nhiều biến dổi li hoá bên trong tê 

hào. 

- Ilưng tính của cơ là khả năng trả 

lời kích thích của cơ, là khả năng 

chuyển từ trạng thái không hưng 

phấn sang trạng thái hưng phấn. 

Tế bào que hưng tính cao hơn tê 

bào nón vì nó có khả năng hưng 

phàn với ánh sáng yếu trong khi 

(lớ tế bào nón hưng phân với ánh 

sáng mạnh hơn. 

- Sau khí hoat động tích cực một 

thời gian dài, hưng tính của tế bào 

thần kinh giảm xuống, dẳn đến í 

khá nâng tiếp thu bài giảm, cần ị 

- lại sao sau 40 pnui noc Dai cang phải nghỉ ngơi đê khôi phục lại 

thắng cần có 5 - 10 phút giai lao? hưng tính của tế bào thần kinh 

- Hoạt dộng 2 - Do tế bào sống có điện, dẫn tới 

lí. Diện thế nghỉ mọi cơ thế sống dều có điện, điện 

- Tại sạo trong cơ thê có dòng dim do gọi là dong điện sinh học. 
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sinh học? 

ị - Điện sinh học: hao gổrn diựìi 

\ thê nghi và điện thê hoạt dộng 

; 1 Phương pháp đo điện thè nghi 

Ị - GV giái thích phương pháp đo khì 

sử dụng máy do điện thế cực nhạ> 

đê đo điện thê nghỉ hình vẽ 28-1 

I - ơ hai phía của màng tê bão thán 

I kinh khi nghỉ ngơi có phán ctíc 

I trong màng tế bào và ngoài máng 

tế bào tích điện như thế nào? 

; - Thế nào là điện thê nghi? 

- Khái niệm: Sự chênh lệch diện 

I thê ở 2 bên màng tê' hào khi tê 

\ bào nghỉ ngơi, phía trong màng 

ị tích diện ăm, phía ngoài màng 

ị tích điện dương. 

2. Cơ chế hình thành điện thế ngln 

- Yếu tố nào đóng vai trò hmli 

thành diện thế nghỉ? 

Ị - Giáo viên kết luận: Có 3 yêu tò 

I chủ yếu hình thành diện thê 

nghỉ 

I + Sự phân hố ion không dểu ư 

I hai bèn màng tê bào. 

ị + Tính thâm có chọn lọc cua 

I màng tê bào đôi với ion (thê 

I hiện qua cổng ion mở hay dông) 

+ Bơm Na ■ K. 

I - Hãy cho biết ở bên trong té bào. 

ị loai ion dương nào có nồng do cao 

j hơn và loại ion dương nào co nồng 

dộ thấp hơn so với bên ngoài tô 

bào? 

HS nghiên cứu theo dôi đẽ giải 

thích: 

ơ hai phía của màng tế bào thần 

kinh khi nghi ngơi có phán cực: 

+ Phía trong mang điện (-) 

- Phía ngoại tích điện dương (+) 

YD: Diện thế nghỉ của một sô tế 

+ Tó bào thần kinh khổng lồ của 

mực õng: - 70mV 

f Tẽ bào thần kinh của Cua: - 

+ Tò bào nón trong mắt ong mật: - 

50mV 

HS thảo luận: Sự phân bô lon 

không đều ở hai bên màng tế bào 

va di chuyên cùa ion dương qua ị 

mang tế bào, tính thâm của màng I 

'< bac đối với ion, bơm Na - K 

ỉ lọc sinh nghiên cứu sách giáo ị 

khoa bàng 28 và kênh H 28-2 . 

o’ bên trong tế bào, ion K* có ! 

nong độ cao hơn và ion Na* có I 

nóng độ thấp hơn so với bên ngoài 

tế bao. 
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Loai iovt dương nào di tịii t 

ế bào? tại. sao? 

Tại sao mặt ngoài màng H' hao 

ích diện dương so VỚI mặt trong 

ích điện âm? 

‘ Giáo viên đi đến kết luận 

Nguyên nhản có điện //lò nghi 

'ù do có sự phán bố không dồng 

lều các ion ở hai bên màng té 

bào và do tính thấm có chọn Lọc 

ua màng tê bào dôi với ion 

kali, cống kaỉi mở dê cho hali 

li từ trong ra ngoài tế bào và 

Ịập trung ngay sát phía mặt 

ngoài màng tê bào, làm cho 

mặt ngoài màng tê' bào tích 

tiện dương so với mặt trong 

tích điện âm. 

■ Vai trò của bơm Na - K? 

- Giáo vién đi đến nhận XÓI. 

• Bơm Na ■ K có vai trò trong 

vận chuyến K* từ phía bên 

ngoài trả vào phía bẽn trong 

màng tề bào và giúp duy tri 

nồng dộ K* bẽn trong tê bào cao 

hơn bên ngoài tê bào. 

IV. CỦNG CỐ 

- Nhác lại những phản cơ bài 

kì. loai, tan qua màng tế bào Ị 

1 í, ■ !,g ra ngoài là do cổng K* I 

i, mtó hào có tính thấm cao ị 

k và do nồng dộ K* bên ị 

:: im ọ hào cao hơn bén ngoài tế Ị 

Mát ngoài té’ bào tích điện dương Ị 

là h K' khi di qua màng ra ngoài 

mang theo điện tích dương ra theo I 

lan (lên phía mặt trong màng trở Ị 

imn am K' đi ra bị lực hút trái 

Táu phía trong màng giữ lại nên 1 

khùng di xa mà vần nằm sát ngay I 

phía mạt ngoài làm cho mặt ngoài I 

mang tích điện dương so với mặt Ị 

trong màng tích điện âm. 

- HS nghiên cứu thòng tin SGK và 

Hình 23-3 trả lời: 

+ Bơm Na - K có bản chất là 

Prôtein có ở trong màng tê bào. 

Nhiệm vụ vận chuyến K* từ bên 

ngoài vào trong màng tế bào. 

+ Hoạt động t iêu tốn năng lượng. 

kiếm tra cơ chê qua hình vẽ. 
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- Cho 1ỈS dọc phần trong khung. 

V. BÀI TẬP 

Trá lời câu hỏi SGK, vè hình 28-1 28-2, 28-3 - Hướng dẫn dọc bi 

mới. 

§29. ĐIỆN THÊ HOẠT ĐỘNG VÀ sự LAN TRUYỀN 

CỦA ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG TRÊN SƠI THAN KINH 

I. MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này HS có kha nàng: 

+ Vẽ được đồ thị điện thê hoạt động và điền dược tên các giai đoạn 

cùa diện thê hoạt động vào đồ thị. 

+ Trình bày cơ chế hình thành diện thế hoạt động. 

+ Giải thích cách lan truyền của điện thè hoạt động trẽn sợi thần 

kinh có và không có iniêlín. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh đồ thị hoạt động H29-1. 29-2, 29-3. 29-4. 

PHIÊU HỌC TẬP SỐ 1 

Dùng cho phần 1.1.2, Diện thế hoạt dộng 

Đạc ciicm I Cơ chế 

I 1. Đồ thị diện thế hoạt 

’ động 

Ị a. Giai đoạn mất phân cực 

1 b. Giai doạn đảo cực 

ị c. Giai docạn tái phân cực 

PHIÊU HỌC TẬP SÔ 2 

Dùng cho phần II.1.2. Diện thẻ hoạt động lan truyền trên sợi t.hầ: 

kinh 

Dạc điếm Cơ chế 

ị 1 Điện thế hoạt dộng ỉ 
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lan truy en trên sợi 

thần kinh không có Ị 

màng miêlin 

2. Điện thế hoạt động 

lan truyền trẽn sợi I 

thần kinh có màng 1 

miẻỉin. 

111. NỘI DUNG 

1. Bài cũ 

Điện thế nghỉ là gì? Tại sao nói K' đóng vai trò quan trọng trong 

điện thê nghỉ? Khi tế bào chet trị sỏ điện thê nghỉ sẻ bằng bao nhiêu? 

Tại sao? 

2. Nội dung bài giảng: 

Dặt vân dề: Điện thế nghi hình thành khi tế bào nghỉ ngơi, nhưng 

khi tế bào bị kích điện thó nghi cua tế báo biến dổi thành điện thế hoạt 

dộng. Do diện thế hoạt dộng xuất hiện và biến đổi quá nhanh (3 - 4 

phần nghìn giây) nên người ta phải sử dụng một loại máy đặc biệt (máy 

dao động ki diện tử) để theo dõi và ghi lại điện thế hoạt động vậy máy 

dó đã ghi như thế nào? cơ chế nghiên cứu? 

Hoạt dộng của giáo viên Hoạt động của học sinh 

I. Điện thê hoạt dộng 

Khi bị kích thích TB thẩn kinh 

hung phấn, và xuất hiện diện ị 

thê hoạt dộng 

1. Đồ thị diện thê hoạt động I - Học sinh nghiên cứu H 29 - 1 - 

- GV hướng dẫn học sinh đọc mục Ị Dồ thị điện thế hoạt dộng của TB 

1-2 kết hợp với sơ đồ phân biệt vả I TK mực ống trên máy dao dộng 

các giai đoạn hình thành diện thê ị điện kí. 

hoạt động trên dồ thị. 1 . HS tháo luận, cử đại diện lên 

- Có mây giai đoạn? dó là những \ bảng phân biệt 3 giai doạn: Giai 

giai đoạn nào? I đoạn mất phân cực, giai đoạn đảo 

ị cực, giai đoạn tái phân cực. 

2 Cơ chê hình thành điện thè hoạt Ị • HS thảo luận phần phiếu học tập 
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Ị đông 

- Giáo viên đưa phiêu hotc ;áp 

- HS nghiên cứu H2!) • 2 :i. . *■ 

chế điện thế hoạt động ờ :girn loạn 

mất phân cực. 

- HS nêu cơ chế giai đnain đa 

- HS nèu giai doạn cơ chi* tan -jii.nl 

cực? 

- Cả 3 giai đoạn chỉ mất 3-4 r r 

ị - Biến đối nhanh từ -7'0Mv 

ị +35mV đến -70ntV. 

I - GV đưa dáp án phiếu hcọc 'tậip số 1 

- GV đưa câu hỏi bố íSUíiig ớ giai 

đoạn mất phân cực và* pgiaii đoạn 

dảo cực loại ion nào (li miàiiL 

tế bào và sự di chuyên cha iom du 

có tác dụng gì? 

- ở giai đoạn tái phân ciútc Hoai 1011 

nào đi qua màng tế bààt , vvà sự di 

chuyển của ion dó có tác ddụtạg: gì? 

số 1 

Hoàn thành phiếu học tập số 1. 

( ừ dại diện lên hoàn thành phiếu 

-0 1. 

Các nhóm khác trao đoi. 

Giai đoạn mất phản cực Khi 

bị kích thích, tính thấm của màng 

bào thay đổi, cổng Na4 mở, Na* 

khuyếch tán từ ngoài vào trong 

mang, dẫn đém chênh lệch diện thế 

Giai đoạn dao cực: Na 4 đi vào 

1 rung làm dản dến bên trong màng 

Ị ích điện (+). 

- Giai đoạn tái phân cực: Trong 

màng tích điện ( + ) tính thâm dõi 

vơi Na4 giảm, cổng Na đóng lạn, 

tính thấm của màng dối với K4 

tang, cổng K4 mở, K4 khuyếch tán 

vào bên trong màng ra ngoài dẫn 

tới màng bên ngoài tích điện ( + ) 

bón trong tích điện (-). 

Na4 di qua màng tế bào. Na4 đi qua 

!à do cổng Na4 mở và do chênh lệch 

vổ nồng độ Na4 ở 2 bèn màng tế bào. 

Do ÍOII Na4 tích điện dương đi vào 

làm trung hoà điện tích ảm ỏ mặt 

trong tế bào. lon Na4 đi vào không 

những làm trung hoà điện tích âm ờ 

mặt trong tế bào, mà còn dư thừa, 

làm cho mặt trong của tê bào trở 

nôn dương so với mặt ngoài âm. 

- Ớ giai đoạn tái phân cực, K4 đi qua 

màng tế bào ra ngoài do tính thấm 

với ion K4 tăng, cổng K4 mở. K4 đi ra 

mang theo điện tích dương nên làm 

cho mật trong của màng tế bào lại 
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[1. Điện thè hoạt dộng lan 

truyền trên sợi thần kinh 

Điện thế hoạt dộng xuât 

túện gọi là xung diện hay xung 

thần kinh. 

Câu tạo của sợi thắn kinh có 

niêlin và không có miélin? 

GV dặt càu hói diện thế hoạt 

lộng lan truyền trén sợi thần kinh 

■thông có niiêlin và có màng niiêlin 

thư thê nào9 

HS thưc hiện phiếu học tập sô 2 

1. Điện thè hoạt động lan truyền 

rên SỢI trẽn sợi thốn kinh khổng 

■() màng nu Hin 

Nêu đạc đi em điện thê hoạt động 

an truyền trên sợi thần kinh 

thông có màng miêiin? 

Cơ chẽ cùa quá trình này? 

Cách lan truyền dọc theo sơi TK 

ốc độ lan truyền trên sợi có 

nièlin và không có nũêlin khác 

thau như the nào 

l Diện the hoạt động lan truyền 

'rèn sợi thằn kinh cỏ màng míélin 

Hãy nêu dặc diêm điện thế hoạt 

lộng trớn sợi thần kinh có màng 

niẽlin? 

Cơ chế? 

Có thể xảy ra hiện tượng khử cực 

tay đảo cực ơ vùng có màng miêlin 

trớ nên âm so với mặt ngoài. 

- HS chỉ trên hình vẽ về cấu tạo 

cúa 2 loại sợi thần kinh 

- HS đọc mục 11.1-2 kết hợp với 

nghiên cứu H 29.3-4 SGK thảo luận 

phiếu học tập số 2. 

- Hoạt dộng lan truyền liên tục từ 

vùng này sang vùng khác kề bên. 

- Do phân cực, đảo cực, tái phân 

cực liên tục. 

- HS nghiên cứu H29-3 

- HS thảo luận: 

+ Eo Ranvie 

+ Sợi trực bị bao bằng màng mièlin Ị 

có tính chất cách điện. 

+ Xung thần kinh thực hiện theo 

lối “nhảy cóc”. 

- Có sự thay dôi tính thấm của 

màng dă xảy ở các eo. 

- HS thảo luận và trá lời: Không 
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Ị không? 

I - ưu điểm của điện thế hoạt động 

I ian truyền trên sợi thần kinh có 

Ị màng miêlin? 

- GV dưa đáp án số 2 

GV giải thích thêm: giả sử đặt 

các điểm A, B, c tại điểm A khi bị 

kích thích cổng Na* mở, Na* đi vào 

làm mặt trong tích diện +1 khi 

này mặt trong điểm B đang tích 

diện (-) theo qui luật lan truyền 

dòng điện chuyển từ điểm A sang 

B làm cổng Na* tại điểm B mở, 

cổng Na* tại B mở Na* ào ạt vào 

trong như vậy. 

- Tại sao điện thế hoạt động lan 

truyền trên sợi thần kinh có màng 

miêlin theo cách nhảy cóc? 

- Một số chất có tác dụng ngan 

không cho cổng Na* mở ra. Tại sao 

các chất dó có thể ngăn chán xung 

thần kinh lan truyền trên sợi thần 

kinh? 

thẻ khứ cực hay dao cực ừ vùng 

màng núèlin dược. Ị 

• HS thảo luận: Trẽn sợi thần 

! có màng miẻỉin tốc dộ lan tru\ 

j nhanh hơn. ơ người tốc dộ ! 

I truyền diện thê hoạt động trên 

thần kinh giao cám (không 

1 màng miẽlin la 5m/s còn trên lan® 

; có miỏlin I20m >. giúp cho sự 

lời nhanh và chính xác. ron^ 

- HS hoàn thiện phiếu học tập 

I mình. và0 
nàng 

rong 

1 dõi 

lại, 

i K* 

1 tán 

Ị - HS thảo luận và thống nhát dẫn 

lời. 1 <+) 

- Vì do màng ntiêlin có tính c 

cách điện nên không thể khử 1 qua 

và đảo cực ở vùng có màng miêl) lệch 

- HS thảo luận trả lời. bào. 

- Xung thần kinh lan truyền t‘ vào 

sợi thần kinh dược là nhờ các c mặt 

ion Na* cạnh nhau mở nối thông 

nhau, dẫn đến khử cực và đảo âm ở 

liên tiếp dọc theo sợi thần kdhừa, 

Các chất ngăn chặn không làm0 trô 

cổng ion Na* mở, không gây 

cực và đảo cực nên xung thần kỉ qua 

I không thể lan truyền đi được, thấm 

- đi ra 

IV. CỦNG CỐ 1 làm 

- Cho HS nhắc lại những kiến thức cơ bản SGK. 10 lạ* 
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II. BÀI 1 AI 

truyt. Ch HS vê hình, tra 1 

Đi< Hưmg 'lan dạc trưr: ; 

hiện . ilẫn dọc phán Eì bu t 
thần 

('u Đáp an CHIM HỌC TẬP sổ 1 

Tung cho phần 1.1.2. Diện thè hoạt dộng 

dộng _ _ 1 Đạc điểm 2 Cơ chê 

khônịỡồ 'hi điện thê Ị - Chênh lệch điện thè Khi bị kích thích, tính 

như tít độr.g hai bén màng TB giảm thấm của màng TB 

HStGiai đoạn mất nhanh từ 70mV tới 0. thay đổi, cổng Na* mờ, 

/. Đi<n cự; Na* khuyếch tán từ 

'rên í ngoài vào trong màng, 

■0 ma - Bèn trong màng trở 
dần đến chênh lệch 

Nêu 
diện thê (-70 - OmV). 

nên tích diện (+1 với 

an * iai đoạn đảo cực bên ngoài tích điện (-) - Na* đi vào trong làm 

diòn' (+35mV). trung hoà điện (-) và 

Cơ c - Khỏi phục lại sự 
còn dư thừa dẫn đến 

Cáci chênh lệch diện thế 
bên trong màng tích 

iai coan tái phân 
óc đ giửa hai bôn màng TB 

điện (+). 

niêlii (trơ về - 70mV). - Lúc này bên trong 

màng tích điện (+) 

1 Đu 
tính thấm đối với Na* 

giảm, cống Na* đóng 

lại. tính thấm của 
Hây 

màng dối với K* tăng, 
lộng cổng K* mở, K* khuếch 
niêlii 

tán vào bên trong 

Cơ c 

màng ra ngoài dẫn tới 

màng bên ngoài tích 

điện (+) bên trong tích 

Có t, 

điện (-) lúc này diện 

thè -70mV. 

tay đi 
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Dùng cho Phần II. 1 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

2 Điện thè hoạt động lan truyền trên sợi thần kinh 

Đặc điểm Cơ chế 

1 1. Điện thế hoạt động 

lan truyền trên sợi 

1 thần kinh không có 

màng miêlin. 

Điện thế hoạt động lan ị Do phán cực, đảo cực. 

truyền liên tục từ vùng tái phân cực liên tiếp 

1 này sang vùng khac kề vùng này sang vùng 

bên. khác. 

; 2. Điện thế hoạt động 

lan truyền trên SỢI 

thần kinh có màng 

miêlin. 

+ Giữa 2 eo Ranvie. sợi Do sự thay đổi tính 

trục bị bao bàng bao 1 thấm của màng chỉ 

miêlín có ban chất là < xáy ờ các eo. 

phốtpholipit nén có tinh ; 

chất cách điện. 

1 + Xung thần kinh thực 

hiện theo lối “nhay cóc” 

§30. LAN TRUYỀN CỦA DIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG QUA XI NÁP 

I. MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này, học sinh co kha nàng: 

- Vẽ hoặc mô tã được câu tạo cua xi núp. 

- Trình bày cơ chè lan truyón cua điên the hoạt động qua xi náp. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh vè H 30-1, 30-2. 00-3 SO.K 

III. NỘI DƯNG 

1. Kiếm tra bài vũ 

Cho biét vai trò của Na trong cư ché hình thành điện thế hoạt động? 

2. Nội dung bài giảng 

Đặt vấn đề: Các em hiếu gì vè xi náp? Vậy xi náp là gì? Nó ở vị trí 

nào trong cơ thể, đê hi cu biêt hơn về xi náp chúng ta hãy cùng nhau 

nghiên cứu. 
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Hoạt động của giáo vién 

I. Khái niệm Xi núp 

- GV đưa H30.1 các kiểu xi ìIaỊI iriai 

thích. 

- Xi náp là gì? 

- ơ những vị trí nào trong cư thó 

tìm thây được xi náp? 

j - GV kết luận 

: - Khái niệm: Là diện tiếp xúc 

\ giữa tê hào thần kinh với tế bào 

l thần kinh, giữa tê bào thần 

kinh với tế bào cơ, giữa tế bào 

thần kinh với tê bào tuyên 

- Điện thế hoạt động lan ĩruvền 

dọc theo sợi thần kinh như thế 

nào? 

Điện thê hoạt dộng lan truyền 

dọc theo sợi thần kinh đến cuối 

sợi trục và tiếp tục lan truyền 

qua xi núp sang tê' bào khác. 

II. Cấu tạo của xi náp 

Nghiên cứu H30-2, mô tá càu tạo 

của xi náp? 

- Câu tạo 

+ Chùy: Ti thể, túi chúa chất 

trung gian hoá học, màng tníức 

+ Khe 

+ Màng sau: chứa thụ thể 

- GV giải thích: 

- Mỗi xi náp chỉ có một loại c lất 

trung gian hoá học phổ biến, ơ ĐV i 

có vú là axetilcôlin và noradêna in. 

Ngoài ra còn có một số chất tn ng I 

gian khác đopanún, endoraph n, 

serotonin... 

Hoạt dộng của học sinh 

í 1S nghiõn cứu H30.1 các kiểu xi 

náp 

- Diện tiẽp xúc giữa các tế bào 

thần kinh với các tế bào khác 

- Tun thây ở diện tiếp xúc tế bào 

thản kinh với tế bào cơ, giữa tê' 

bào thán kinh với tế bào tuyến 

- HS thá > luận: Lan truyền dọc 

theo sợi 'hần kinh đến cuối sợi 

trục và ti ‘P tục lan truyền qua xi 

náp cùa ế bào này sang tê bào 

khác. 

- HS nghi ìn cứu H.30-2 SGK thảo 

luận và lé 1 chỉ trên kênh hình cấu 

tạo của xi láp. 
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I III. Quá trình lan truyền của 

điện thê hoạt động qua xi náp 

- GV đưa kênh H 30-2 và giải thích 

- Quá trình lan truyền của điện thê 

hoạt dộng qua xi náp trải qua mấy 

giai đoạn? Đó là những giai đoạn 

nào? 

- GV đi đến kết luận. 

- Gồm 3 bước: 

+ Xung TK lan truyền đến chuỳ 

ị xi náp sẽ mở kênh Ca" dế Ca" 

I đi vào chuỳ xi náp. 

\ + Ca" làm cho một sô' túi chứa 

Ị chất trung gian hoá học gắn 

vào màng trước và vỡ ra giải 

phóng chất trung gian hoá học 

qua khe xi náp. 

+ Chất trung gian hoá học gắn 

vào thụ quan ở màng sau làm 

mất phân cực ở mảng sau làm 

xuất hiện điện thè hoạt động 

I lan truyền đi tiếp. 

Emim axetilcolin esteaz 

I - Axetilcolin -> Axetat + Colin 

I - 2 chất này dược dưa trở lại 

màng trước dể tải tổng hợp 

axetilcolin cất trong túi. 

- Tại sao chất trung gian hoá học 

không bị ứ dọng lại ở màng sau xi 

náp? 

- Tại sao tốc độ lan truyền của điện 

thế hoạt dộng qua xi náp chậm hơn 

so với trên sợi thần kinh? 

- 11S nghiên cứu H 30-2 thảo luận. I 

- Gồm 3 bước: 

+ Truyền xung thần kinh qua chùi I 

xi náp. 

+ Ca** làm cho 1 số túi chứa chất Ị 
trung gian hoá học vỡ ra giải I 

phóng chất trung gian hoá học qua I 

khe xi náp. 

+ Chất trung gian hoá học găn vào ị 

thụ quan ở màng sau làm mất I 

phàn cực ở màng sau, làm xuất i 

hiện điện thế hoạt động lan ị 

truyền di tiếp. 

- HS nghiên cứu thảo luận trả lời: ị 

+ Nhờ có enzim có ở màng sau xi 

náp trong phân huỷ axetilcôlin ỉ 

thành axetat và cỏlin, hai chất đó I 

được quay trở lại màng trước đẽ I 

! tái tổng hợp axetilcolin cất trong 

túi. 

+ Là do lan truyền qua xi náp trải I 

qua nhiều giai đoạn và sự lan 

truyền nhờ quá trình khuyếch tán Ị 

chất trung gian hoá học qua 1 dịch I 

lỏng, trong khi đó lan truyền trên I 
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- Tại sao điện thê hoạt động lan 

truyền qua xi náp chỉ theo một 

chiều, từ màng trước sang màng 

sau? 

sợi thần kinh gần giống kiểu lan 

truyền diện trên dây dẫn. 

Là vì phía màng sau không có 

chất trung gian hoá học để đi về 

phía màng trước và ở màng trước 

không có thụ thể tiếp nhận chất 

trung gian hoá học. 

IV. CỦNG CÔ 

- Xi náp vừa học là xi náp hoá học phổ biên ở dộng vật có vú, trong 

cơ thể còn có loại ít phố biên là loại xi náp điện. Xi náp điện có câu 

tạo từ các kênh ion noi giữa 2 TB cạnh nhau nên điện thế hoạt 

động có thể lan truyền thảng từ nơ ron này sang nơ ron khác. 

- Cho HS nhắc lại cấu tạo của xi náp trên tranh. 

- Nhắc lại những phần chính trong khung. 

- Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK. 

V. BÀI TẬP 

- Vẽ các hình H30-1, 30-2, 30-3. 

- Trả lời các cảu hỏi SGK. 

- Hướng dẫn học bài mới. 

§31. TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT 

I. MỰC TIÊU 

Sau khi học xong bài này HS có khá năng: 

- Nêu định nghĩa tập tính 

- Phân biệt tập tính bẩm sinh với tập tính học dược. 

- Nêu được cơ sở thần kinh của tập tính. 

- Lây được ví dụ về kích thích dấu hiệu 

II. THIẾT BỊ DẠY HỢC 

Một sô tranh ảnh về tập tính của một sô động vật (nếu có) 

III. NỘI DUNG 

1. Kiểm tra bài cũ 
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- HS vè cấu tạo hoá học cùa xi nãp 

- Xung thần kinh lan truyền qua xi náp như thế nào? 

2. Nội dung bài mới 

Đặt vấn đề: 

Hoạt động của giáo viên Hoat dộng của học sinh 
.■.. 

- GV dưa ra một loạt ví dụ 

+ Một đàn ngan mới nở đã chạy 

theo mẹ (1) 

+ Bò mới sinh ra có thê chạy theo 

mẹ (2) 

+ Đàn ngỗng chạy theo người mà 

chúng trông thây đầu tiên khi mới 

nở (3) 

+ Gà mới nở không sợ người 

nhưng nếu ta đuổi nó đến khi thấy 
- HS tháo luận láy thêm một số ví ị 

bóng người thì nó lập tức chạy 

ngay (4) dụ. 

+ Nhện chăng lưới (5) 
+ Báo gấm đang tha mồi vừa vồ 

+ Khỉ đang dùng que để bắt mồi 
dược(9) 

ăn (6) 
+ Con rái cá dập vỏ sò (10) 

+ Con người xây dựng tập tính mới 
+ Cá trích cá mòi di cư vào cửa 

đó là thói quen học tập đi học ị sông đế đé trứng sau đó quay ra 

1 đúng giờ, ngồi học ngay ngán.. (7) 

+ Thói quen đi vệ sinh đúng chồ ) 

(8) 

- GV hướng dẫn cho HS lấy thêm 

biển (11) 

một số ví du. - HS thảo luận trả lời 

j I. Khái niệm tập tính - Là những hoạt động của ĐV giúp 

Ị 1 Tập tinh chúng thích nghi với những điều 

- Thế nào là tập tính? 

- GV kết luận 

- Là tất cả những hoạt dộng 

của dộng cật giúp chúng thích 

kiện sông dể tồn tại. 

nghi với những diều kiện sông Ị - Tập tính chia thành 2 loại: 

1 dế tồn tại và phát triển + Bầm sinh 
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- GV dựa trên ví dụ đưa ra dí- + Hoc dược 

hướng dẫn HS phân loại tập tinh 

- Tặp tính chia làm mấy loại? 1' , Hoc sinh phân tích và thảo luận 

là những loại nào? đẽ xác dinh loại tập tính nào ở các 

2 Tập tinh bẩm sinh . 1 dụ cua GV và HS đưa ra là tập 

- GV hướng dần cho HS phân lích tinh bấm sinh mới sinh ra đâ có 

xác định ở các ví dụ loại tập tính (1,2,3,11). 

- Thế nào là tập tính bẩm sinh? 

- Là tập tính dược di truyền từ 

bố me, dăc trung cho loài. - HS thảo luận: Đó là bấm sinh, di 

- Nêu đăc điểm của tâp tính bẩm truyền bền vững, không đổi, bản 

sinh? năng. 

- GV kết luận 

- Bẩm sinh 

Di truyền (do gen) 

- Dặc trứng cho loài 

- Bển vững, không đổi 

■ Bản năng 

- GV hướng dần HS phân tích tập 
- Tập tính bẩm sinh: mới sinh ra 

tính bẩm sinh và tập tính bán 
đã có ngay, dặc trưng cho loài, có 

nâng. 
từ động vật bậc thấp cho đến bậc 

- Bản năng: Là một tập hợp các ' 

ị phản xạ không diều kiện được phôi 
- Tập tính bẩm sinh phức tạp được 

ị hợp với nhau theo một trình tự 
gọi là bẳn năng. 

nhất định để hoàn thành một công 

việc xác định. 

- GV hướng dẫn HS phân tích các 1 

ví dụ trên và xác dinh ví dụ nào là (5) Nhện thực hiện rất nhiều 
bản năng. dộng tác nối tiếp nhau để kết nối 

3. Tập tính học được các sợi tơ thành 1 tấm lưới. 

- Thế nào là tập tính học được? Ví 

dụ? - HS thảo luận: 

- Là tập tính được hình thành + Do học tập 

nhờ quá trình học tập và rút + Do kinh nghiệm sống 

kinh nghiệm hoặc do có sự bàn - VD: (4, 6, 7, 8, 9, 10) 
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giao giữa các cá thế cùng loài. 

- GV hướng dẫn HS xác định 

những ví dụ trên ví dụ nào thuộc 

tập tính học được? 

-GV giải thích có một số trường 

hợp tập tính đó vừa là bẩm sinh 

I vừa học tập. 

I - Hướng dẫn học sinh thực hiện 

lệnh SGK (trang 121)... Hãy cho 

biết tập tính dó là bẩm sinh hay 

là học được? Tại sao? 

- Hướng dẫn học sinh thực hiện 

lệnh SGK (trang 121)... Hãy cho 

biết tập tính xây tổ của các loài 

chim đó thuộc loại nào? Tại sao? 

II. Cơ sở thần kinh của tập 
tính 

- Cho HS nghiên cứu H31.2. Cơ sở 

của tập tính là gì? 

- Cơ sở của tập tính là phtw xạ, 

- Phản xạ thực hiện được là 

Ị nhờ cung phản xạ. 

I - Khi số lượng các xi náp trong 

\ cung phản xạ tăng lèn th ì mức 

I độ phức tạp của tập tính tăng. 

I - Hãy cho biết 1 cung phản xạ gồm 

các bộ phận nào? 

*Cơ sở sinh học tập tính bẩm 
sinh: 

- HS nghiên cứu thòng tin ờ SGK. J_ 

- Tập tính đó của tò vò là tập tính 

bẩm sinh, không cần học tập, sinh 

ra là có, đặc trưng cho loài. Đó 

cũng là tập tính phức tạp gọi là 

bản năng 

- Tập tính làm tổ của chim là tập 

tính bẩm sinh vừa học được vì nếu 

chim nuôi riêng từ khi mới đẻ, khi 

lớn lên, vào thời kì sinh sản nó bay 

đi tha rác về làm tổ, nhưng không 

làm tổ được (phẩn bẩm sinh), muôn 

làm tổ con chim đó phải nhìn thây 

các con chim khác làm tổ để học 

1 cách làm tổ (phần học tập). 

í - HS nghiên cứu và thảo luận. 

! - Cơ sở của tập tính là phản xạ. 

- Phản xạ thực hiện được là nhờ 

cung phản xạ. 

- Gồm: Cơ quan thụ cảm, dây thần 

kinh cảm giác, trung ương thần 

kinh, dây thần kinh vận động 

I - HS nghiên cứu thảo luận: 

I - Tập tính bẩm sinh: 

I + Là phản xạ không điều kiện. 

+ Hình thành sớm. 
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Phán biệt cơ sơ sinh học cun 

tính bẩm sinh và tập tính sinh 

học? 

Ị - Là tập hợp các phản xạ 

j không điều kiện mà trình tự 

của chúng đã dược gen dinh 

I sẵn trong hệ thần kinh ngay từ 

khi hệ thần kinh mới hình 

Ị thành. 

- GV giải thích thêm: Đây chính là 

cơ sở đê giải thích tại sao tập tinh 

I bẩm sinh thường bền vững, không 

Ị thay đổi. 

* Cơ sở sinh học tập tính học 

được 

- Là các phản xạ có điều kiện, 

quá trình hình thành tập tính 

học dược chính là quá trình 

hình thành các mối liên hệ mới 

giữa các nơ ron. 

- GV giải thích thêm đây là cơ sỏ 
để giái thích tại sao tập tính học 

được có thể thay đổi đa dạng. 

- Khả nâng học tập của động vạt 

liên quan đến tổ chức nào? 

• Tập tính sinh sản, ngủ đông là 

kết quả phõi hợp của hệ thần kinh 

và hệ nội tiết. 

- Tập tính hỗn hợp (bao gồm tập 

tính bẩm sinh và tập tính học 

được). 

- ở động vật bậc thấp có hệ thần 

kinh dạng lưới va hẹ thần kinh và 

Tập tính học được: 

+ Phan xạ có điều kiện. 

+ Hình thành trong đời sống cá thể 

- Học sinh thảo luận: 

+ Liên quan đến mức độ tổ chức 

cúa hệ thần kinh. Mức độ tổ chức 

của hệ thần kinh càng cao càng 

phức tạp thì khả năng học tập 

càng cao. 

- HS nghiên cứu thảo luận: 

+ ĐV bậc thấp có hệ thần kinh có 

câu trúc dơn giản, số lượng tế bào 

thần kinh ít, nên khá năng học tập 

thấp, việc học và rút kinh nghiệm 

rất khó tuổi thọ của chúng ngắn 

không có thời gian dể học tập nên 

các dộng vật này sống và tồn tại 

dược chủ yếu nhờ các tập tính bẩm 

sinh. 

- HS nghiên cứu thông tin thảo 

luận: 

+ Động vật có hệ thân kinh phát 

triển thuận lợi cho việc học tập và 

rút kinh nghiệm. Tập tính ngày 

càng hoàn thiện do học tập bổ sung 

càng nhiều. 

+ Động vật có hệ thần kinh phát 
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dạng chuỗi hạch, các tập tính của Ị tri-'p. t hường có tuổi thọ dài,đặc 

chúng hầu hết là tập tính bẩm 1 biệt lá giai đoạn sinh trưởng và 

sinh. Tại sao? phnt triến kéo dài cho phép động 

vật ! hành lập nhiều phản xạ có 

1 diếu kiện hoàn thiện các tập tính 

phức tap với các diều kiện sống 

Ị luôn biến động. 

dươc của đông vât liên quan đến ' 1 
đọc ihông tin SGK, HS lấy ví 

mức đô phát triển của hê thần 11 m 
inh hoa. 

kinh và tuổi tho của chúng9 Ìg tổ là kích thích dấu hiệu 

làm xuât hiện tập tính há mỏ của 

1 chim mới nơ’. 

- Án h lưa đèn ban đêm lồ kích 

thích dấu hiệu làm xuất hiện tập 

1 tính hướng sáng ở con thiêu thân. 

III. Kích thích dấu hiệu 

- GV lấy VD H31-3 

- Cho HS lấy ví dụ về kích thích 

dấu hiệu làm xuất hiện tập tính? 

- Thế nào là kích thích dấu hiệu? 

- Là những kích thích làm xuất 

hiện tập tính ở động vật gọi là 

kích thích dấu hiệu. 

- Trong nhiều trường hợp vài kích 1 

thích dấu hiệu gây nên một tập I 

tính ở ĐV. 

IV. CỦNG CÒ 

- Nhắc lại những phần cơ bản trong khung 

- Hướng đẫn trả lời câu hỏi SGK 

V. BÀI TẬP 

- Trả lời câu hỏi SGK. 

- Hướng dẫn đọc bài đọc thèm. 

- Hướng dẫn học bài mới 
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§32. TẬP TÍNH CỬA DỘNG VẬT (tiếp theo) 

I. MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này, học sinh co khả nang: 

- Nêu được một số hình thức chu yếu học tập của ĐV. 

- Lièt kê và lấy được các vi du võ một số dang tập tính phổ biến ở 

ĐY. 

- Đưa ra các ví dụ vế ứng dụng hiếu biết tập tính vào đời sống và sản 

xuất. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh minh hoạ một sô tập tính của động vặt về các hình thức học 

tập 

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Cho biết sự khác biệt nhau giữa tập tinh bẩm sinh và tập tính học 

dược? 

- Cho một vài VD về kích thích dấu hiệu ở ĐV? 

2. Nội dung bài mới 

Đặt vấn để: Bài trước chúng ta dã nghiên cứu tập tính, các loại tập 

ánh và cơ sở của nó. Vậy tập tính của động vật có biến đổi hay không? 

Tại sao? Chúng ta tiếp tục nghiên cứu bài. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt dộng của học sinh 

GV hướng dẫn HS đưa ra một : + Gà mới nở không sợ người nhưng 

oạt ví dụ về một số hình thức học ; nếu ta duổi nó đến khi thấy bóng 

:ập của dộng vật. ! người thi nó lập tức chạy ngay (1). 

I + Khỉ đang dùng que dể bắt mồi ăn 

Ị (2). 

ỉ + Một dàn gà dang ăn nếu nghe 

tiếng động mạnh lập tức nó chạy 

I ngay, nhưng tiếng dộng đó lặp đi 

ị lạp lại nhiều lần không gây nguy 

I hiểm cho nó thì nó không chạy nữa. 

j + Con vịt mới nở di theo đồ chơi 

chuyển dộng. 
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- Những tập tính này của động vật 

được hình thành do dâu? 

IV. Một số hình thức học tập ở 

động vật 

- Nhiều tập tính của động vật hình 

thành và biến đổi là do học tập 

1. Quen nhờn 

- Đặc điểm của hình thức học tập ở 

dộng vật quen nhờn. 

- Dộng vật phớt lờ không trả 

lời, những kích thích lắp lại 

nhiều lần nếu những kích 

thích đó không kèm theo sự 

nguy hiểm nào. 

- GV hướng dẫn HS lấy ví dụ 

2. In vết 

- GV hướng dần học sinh nghiên 

cứu SGK và cho biết hiện tượng 

này thường xảy ra đối với những 

loài sinh vật nào? 

- Có ở nhiều động vật, thường 

xảy ra với các loại chim 

- Đặc điểm của tập tính in vết? 

- Đi theo các vật chuyển dộng 

mà chúng thấy đầu tiên 

• Có hiệu quả nhất ở giai doạn 

DV mới sinh ra một vài tiếng 

dồng hồ cho đèn khoảng 2 

ngày 

3. Điều kiện hoá 

■ Điều kiện hoá gồm máy loại? Đặc 

điểm của mỗi loại? Lây ví dụ minh 

- Học sinh thảo luận: Do học tập 

- HS nghiên cứu và thảo luận 

+ Phớt lờ không trả lời, nếu kích 

thích đó không báo hiệu nguy 

hiểm. 

+ Ví du; Đàn gà con dang ăn, thấy 

bóng người đàn gà con vội vàng 

chạy đi ẩn nấp, nếu có mặt của con 

người cư lặp đi lặp lại nhiều lần 

mà không kèm theo sự nguy hiêrn 

thì con gà sẽ không chạy nữa. 

- HS thảo luận: 

+ Thường xảy ra với các loài chim 

+ Thường đi theo chim mẹ hoặc các 

con vật khác cùng loài, khác loài, 

hay những vật chuyển động khác. 

- HS nghiên cứu thảo luận 

+ Gồm 2 loại 

+ Điều kiện hoá đáp ứng: Được 

hình thành dựa trên phản xạ có 

điểu kiện. 
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hoạ dựa trẽn ví dụ đã có ở SGK ’ 

- GV rút ra nhận xét cho lừng 

trường hợp 

- Điều kiện hóa đáp ứng: Hỉnh 

thành mối liên hệ thần kinh 

trung ương dưới tác dộng của 

các kết hợp kích thích đồng 

thời. 

■ Điều kiện hoá hành dộng: 

“thử sai liên kết một hành vi 

của dộng vật với một phần 

thưởng và sau dó chủ dộng lặp 

lại các hành vi dó 

4. Học ngầm 

- GV hướng dẫn học sinh nghiên 

cứu thông tin SGK thế nào là tập 

tính học ngầm? 

- GV rút ra kết luận 

- Hục không có ý thức, không 

biết rõ mình đã học dược, sau 

này khi có nhu cầu kiên thức 

dó lại tái hiện giúp dộng vật 

đó giải quyết những vấn dế 

tương tự. 

- Đối với dộng vật hoang dã nhận 

thức về môi trường xung quanh 

giúp chúng nhanh chóng tìm thức 

ăn và tránh xa kẻ thù. 

5. Học khôn 

- Thế nào là tập tính học khôn? 

lây ví dụ? 

- Là phôi hợp các kinh nghiệm 

cũ dế giải quyết những tình 

huống mới. Chí xảy ra dối với 

+ Ví dụ: Gò mò đồng thời cho cá ăn 

sau nhiều lần chỉ cần gõ mõ là cá 

sẽ đến. 

+ Điểu kiện hoá hành động: Liên 

kết một hành vi của động vật kèm 

theo phản thưởng. 

+Ví du: Nuôi con chó trong một cái 

lồng, trong lồng có một cà bàn đạp 

gẩn với thức ăn. Khi chó đạp phải 

bần đạp đó thức ăn sẽ rơi ra và có 

thức ăn. Sau một số lần ngẫu nhiên 

đạp phải bàn đạp và có thức ăn 

mỗi khi thấy đói, con chó lại chủ 

động đến bàn đạp nhảy lên để lấy 

thức ăn. 

- HS nghiên cứu SGK + thảo luận. 

+ Học không có ý thức, sau này có 

thể tái hiện được nếu có nhu cầu. 

- HS nghiên cứu và thảo luận: 

+ Thường Xíiy ra đối với động vật 

bậc cao, 

+ Phải có sự phối hợp với kinh 

nghiệm cũ đế giải quyết một tình 

huống. 

+Ví dụ: Tinh tinh biết cách sắp xếp 

các thùng gỗ lên cao đề lấy chuối 

treo ở trên cao. 
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động vật có hệ thần kinh rất 

phát triển. - Hục sinh nghiên cứu + thảo luận 

đế trả lời từng loại hình thức học 

I - Hãy cho biết các hiện tượng dưới I tập 

Ị đây thuộc hình thức học tập nào? Ị 
Tại sao? - Là hình thức học tập điều kiện 

- Chim ăn côn trùng ăn thử nhiều I hoá hành dộng 

loài côn trùng (Loài nào ăn dược I 

thì nuốt vào, còn ăn không được I 

thì nhả ra). Sau một sô lần ăn thư 

như vậy chúng nhận biết được 

những loài có thể ăn được. Khi dõi 

chúng chủ động bay đi tìm bắt các 

loại côn trùng đó đê ăn? 

- Sau một lần ăn một loại thức ăn 

có kèm theo một mùi đặc biệt, 

chuột bị đau bụng và nôn. Sau này 

cứ mỗi khi ngửi thấy mùi đặc biệt 

đó, chuột lại lảng tránh, không ăn 

thức ăn đó nữa. 

- Chim chích kêu báo động ầm ĩ 

khi thấy cú xuất hiện, sau đó một 

lúc thì chúng ngừng kèu vì đã 

quen với sự có mặt cúa chim cú. 

II. Một sô dạng tập tính phô 

biến ở ĐV 

1. Tập tính kiếm ăn 

- Hãy nêu một sô tập tính kiếm ăn 

săn mồi ở động vât mà em biết? 

- Tập tính kiếm ăn được hình I 

thành như thê nào7 

- Phần lớn tập tính kiếm ăn và 

săn mồi là tập tính thứ sinh 

- Là hình thức học tập điều kiện 

hoá hành dộng. 

- Là hình thức học tập quen nhờn. 

- Học sinh thảo luận lấy ví dụ: 

- Ví dụ: Khỉ dùng một cành lá nho 

đã tuốt lá luồn vào tô môi để bắt 

mối ân. 

+ Con hắc tinh đang tìm cách lấy 

chuối treo ở trên cây cao. 

+ Tập tính thứ sinh, qua học tập từ 

bô mẹ hoặc đồng loại, hoặc trải qua 

kinh nghiệm sông. 

- Học sinh nghiên cứu thông tin 

SGK + thảo luận thống nhất và trả 

lời. 

hình thành qua quá trình học + Chó cậy nhà gà cậy vườn. 

tập: qua học tập của bỏ' mẹ I + Tinh tinh dực dánh duổi những 
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loặc đổng loại hoặc trai qua 

ĩinh nghiệm của bản thân 

ỉ. Tập tính lãnh thổ 

Hãy nèu một sô’ tập tính lanh 

hô mà em biết? 

Thế nào là tập tính bảo vệ lành 

hổ? 

Bảo vệ lãnh thố là một tập 

ính quan trọng chống lại các 

á thế khác cùng loài dê bao vệ 

Iguồn thức ăn, nơi ở vù sinh 

án. 

Phạm vi bảo vệ lãnh thố cùa mỏi 

oài khác nhau 

Tập tinh sinh sân 

Hãy nêu một số tập tính liên 

uan đến sinh sần ở dộng vật? 

Là loại tập tinh bầm sinh, mang 

inh bản nâng 

GV hướng dẫn học sinh phán tích 

loại tập tính này, 

Tập tính ve vãn 

Tập tính đe trứng và â'p trứng. 

Tập tính di cư 

Tập tính này thường xảy ra 

hiều ở loại động vật nào? Khi nào 

hì chúng di cư? Chúng di cư như 

hế nào? 

Chúng thường dì cư theo mùa 

heo định kì hàng năm, tuỳ 

huộc vào từng loài 

C'IÌ) tinh tinh dực lạ khi vào vùng 

lanh thó của nó. 

nh trao đổi thống nhất trá 

lời 

+ Rao vệ nguồn sống, nơi ở và sinh 

- Học sinh thảo luận nêu 1 số tập 

tính ở động vật. 

+ Tập tính ve vãn, tập tính làm tổ 

đe, tập tính â'p trứng, tập tính 

châm sóc con. 

Học sinh nghiên cứu + thảo luận 

+ Thường xáy ra dối với một sỏ loài 

chìm, cá, thú. 

+ Động vật trên cạn di cư theo 

hướng mặt trời, trăng, sao, địa 

hình. 

+ Chim bồ câu định hướng nhờ từ 

trường trái đất. 

+ Dộng vật ở dưới nước như cá định 

hướng dựa vào thành phần hoá học 

cùa nước và hướng dòng chảy của 

nước. 
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5. Tập tính xã hội 

- Nhửng loài sinh vật nào thường 
sống theo bầy dàn? 

- Có các loại tập tính xã hội nào? 

a. Tập tính thứ bậc 

- Trong mỗi bầy đàn đều có sự 
phàn chia thứ bậc 

I - Hãy lấy ví dụ về sự phân chia ở 
động vật? 

b. Tập tính vị tha 

- Thế nào là tập tính vị tha9 

I - Là tập tính hi sinh quyền lợi 

ị bản thăn, thậm chí cả tính 

I mạng vì lợi ích tồn tại của bầy 

Ị dàn. 

: III. ứng dụng những hiểu biết 

Ị về tập tính của ĐV vào sản 

xuất và dời sống 

- GV hướng dẫn học sinh thực hiện 

lệnh SGK: Cho một số ví dụ ứng 

dụng những hiểu biết về tập tính 

của động vật vào đời sống và sản 

xuất? 

- Cần liên hệ thực tế à người tạo 
những tập tính thói quen tốt: 

trong học tập và rèn luyện đạo 

đức, tạo thói quen tốt. 

- Học sinh nghiên cứu + thảo luận. 

+ Ong, kiến, mối, một số loài cá, 

chim, voi, trâu rừng, hươu,nai... 

+ Tập tính thứ bảc, tập tính vị tha, 
tập tính hợp tác, tập tính ích kỉ... 

- Ví dụ như gà bao giờ cũng có con 

đầu đàn đê mổ các con khác, con 

khỉ, con trâu rừng... 

- Học sinh nghiên cứu + thảo luận 

+ Có sự hi sinh bản thân 

- Học sinh nghiên cứu + thảo lụân 

+ Dạy hố, voi, chó, khỉ... làm xiếc. 

+ Dạy chó sân mồi. 

+ Thuần dưỡng trâu bò khi nghe 
kẻng trở về chuồng. 

+ Sử dụng chó làm trinh thám. 

+ Dạy chun bồ cáu dưa thư... 

IV. CỦNG CỐ 

- Nhác lại phần chính trong khung. 

- Hướng dẫn học sinh trả lời bài cũ. 

V. BÀI TẬP 

- Làm bài tập. - Hướng dẫn học bài mới. 
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§33. THỊÍt HÀNH 

XEM PHIM VỀ TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT 

I. MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này. học sinh co khả nâng: 

Phân tích được các dạng tập tinh cua động vật (tập tính kiêm ãn, tập 

tính sinh sản, tập tính lãnh thổ, tập tính bầy đàn...). 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Đĩa CD và vài dạng tập tính của một loài động vật (hoặc của vài 

loài dộng vặt). 

- Đầu CD hoặc ố cứng của máy ví tính kết nối với ti vi. 

- Hoặc băng hình về vài dạng tập tinh của một loài động vật hoặc 

vài loài động vật 

- Đầu video và ti vi. 

- Học sinh nghiên cứu kĩ bài 31 32, học sinh cẩn phải trả lời đầy đủ 

các câu hỏi cuối bài 31 - 32. 

- Giấy, bút. 

III. NỘI DƯNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra bài cũ: 

Hãy nêu một sỏ hình thức học tập ở động vật, một số dạng tập tính 

phô biến ở tập tính ở động vật mà em biêt? 

ì. Nội dung bài mới: 

1. ĩ. Hướng dẫn của giáo viên 

- Tuỳ theo điều kiện băng hình cua từng trường có thể cho học sinh 

<em phim về các dạng tập tính của 1 loài động vật nào đó, hoặc của một 

?ố loài động vật. 

- Hướng dẫn học sinh khai thác các nội dung trong phim liên quan 

iến nội dung kiến thức bài 31 - 32. 

- Chia học sinh thành các nhóm, mỏi nhóm 5 - 6 em. Các thành viên 

rong nhóm cần ghi nhớ các câu hỏi gợi ý trước khi xem phim, một số 

'âu hỏi gợi ý trước khi xem: 

+ Động vật rình mồi, vồ mồi, rượt đuổi mồi, tấn công con mồi, giết 

chết con mồi, xử lí con mồi sau khi vồ như thế nào? 

+ Động vật bảo vệ, ve vãn, giành con cái, giao hoan, làm tổ, ấp trứng 

chàm sóc con cái như thế nào? 
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+ Những hình thức đấu tranh giành con mái thê hiện ở chim, thí 

như thê nào? 

- Tập tính xã hội: Trong một bầy dựa vào yếu tố nào để tìm ra cor 

đầu dàn. Các cá thế trong dàn thõng tin cho nhau, báo hiệu nguy hiểm 

báo hiệu nơi có thức ăn. như thê nào? 

- Hướng dẫn học sinh viết thu hoạch. 

- Theo dõi học sinh thảo luận, hướng dẫn vào nội dung yêu cầu mà 

bài đã đề ra. 

1.2. Phần làm việc cứa học sinh 

- Tuân theo sự hướng dần của giáo viên, cần giữ gìn khâu trật tự khi 

xem phím. 

- Xem phim. 

- Dựa trên phần đoạn phim xem được, phần ghi chép nội dung qua 

băng hình đã chuẩn bị trên giấy theo nội dung gợi ý của giáo viên,tiến 

hành thảo luận nhóm, mỗi nhóm cỏ một nhóm trưởng điều hành thảc 

luận và thư kí viết lại các ý kiến của nhóm mình và ý kiến đã thông 

nhất của cả nhóm. 

Mỗi nhóm cử một học sinh trình bày bản báo cáo cùa nhóm mình 

- Các nhóm khác góp ý bõ sung. 

- Mồi học sinh viết một bản thu hoạch về những biểu hiện của từng dạng 

tập tính của động vật (có thê so sánh nếu xem tập tính của nhiều loài). 

1.3. Nhận xét của giáo viên 

- Nhận xét của giáo viên sau buổi thực hành. 

+ Khâu trật tự. 

+ Phần chuẩn bị trước ở nhà, khâu ghi chép cùa học sinh. 

+ Ý thức tham gia tháo luận của từng học sinh, từng nhóm. 

+ Khâu đảm bảo vệ sinh trong buổi thực hành. 

IV. BÀI TẬP 

- Mỗi học sinh về hoàn thiện bản thu hoạch của mình. 

- Sưu tầm các loại tranh ảnh hoặc mấu chuyện về các tập tính của 

dộng vật để báo cáo, trình bày trong tiết sau. 
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c III OM. III: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRlỄN 

A. SINH TRƯỞNG VA PHAT TRlỄN ỏ THựC vật 

§34. SINH TRƯỞNG ở THựư VẬT 

I. MỤC TIÊU 

- Học sinh hiếu và phán biệt (lược kha! mèm về sinh trưởng và phát 

triển cùa cơ thể thực vật. 

- Phăn biệt được mõ phản sinh cua thưc vật một lá mầm và hai lá 

mầm. 

- Phân biệt sinh trướng sơ cấp va sinh trường thứ cấp. 

- Giải thích sự hình thành vòng go hàng nám 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh vỡ, hình ảnh hoặc ban 'rong í cúng máv chiếu overheud) về các 

H 31.1-5 SGK. 

III. NỘI DUNG 

Bài mới: 

Dật vẩn dế: GV dùng tranh vẽ hay hình 34-1 SGK rồi hỏi học sinh 

(Ịuá trình tư hạt trớ thành cày non la hiên tượng gì? Đó là hiện tượng 

sinh trưởng -Nội dung của bái học hom nay la sinh trướng ở thực vật. 

Hoạt dộng của giáo vièn 

Hoạt dộng 1 

Khái niệm chung về sinh trương ở 

thực vật: 

- GV cho HS quan sát tranh võ 

II 34.1: Sự sinh trướng của cây (làu. 

- Yẽu cầu học sinh trả lời câu hoi 

Cây dậu dã biến dối như thế 

não về kích thước cùa các cơ quan 

va cơ thể từ khi nhú rẻ đến khi 

xuất hiện cặp lá với ba lá chót0 

GV giúp đờ hướng dẫn nhom yêu 

đõ HS tập nhận biết kiến thức khi 

Hoạt dộng của học sinh 

11 s quan sát tranh hình, nghiên 

cứu SGK trang 131. 

- Thao luận nhòm. 

Yuu cáu chí ra dươc các kiến 

thức: tăng kích thước ơ quan và 

toàn hộ cơ thể. 

- Đại diện nhóm trình bày ngay 

trên H 34.1. 
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I quan sát và dọc các thòng tin trong ! 

SGK. 

- Giáo viên nhận xét đánh giá hoạt I 

động nhóm. 

Hoạt động 2 

Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng Ị 
thứ cấp: 

Trong mục này KS cần hiểu 3 1 

nội dung: mô phân sinh, sinh I 

trưởng sơ câ'p và sinh trưởng thứ I 

cấp. 

- GV cho HS quan sát ngay trong j 

H 34.2 và giảng giải về tế bào I 

phân sinh, mô phân sinh. 

- GV yêu cầu HS trả lời: 

+ Mô phân sinh là gì và phân bố ở j 

đâu trong cây? 

GV giảng thêm: Mô phân sinh 

dỉnh thân, mô phân sinh đình rề, 1 

mô phân sinh lóng, mô phân sinh I 

bên. 

- GV gợi ý để HS trả lời được: ỉ 

Trong các mô phán sinh đó loại 

nào chung cho cả cây 1 lá mầm và 

cây 2 lá mầm, loại nào chỉ có ở cây 

1 lá mầm, cây 2 lá mầm? Chức 

năng của từng loại mô phân sitih 

dó? 

- GV cho HS quan sát hình 34.3 

giảng giải: Sinh trưởng sơ cấp của 

thân là do hoạt dộng phân chia 

nguyên nhiễm của tế bào mô phân 

sinh đỉnh thân và dỉnh rê... 

+ Kết quả thân, rễ cây dài ra do 

hoạt động của mô phàn sinh đỉnh. 

- GV cho HS quan sát hình 34.4 và 

Các nhóm khác nhận xét bé sung 

- HS khái quát kiến thức 

■ HS quan sát H 34.2 và nghiè: 

cứu thông tin SGK trang 132 V 

trả lời theo lệnh dó. 

- HS quan sát H 34.3 và nghiẻ 

cứu thông tin SGK trang 133 tr 

lời chỉ rõ vị trí và kết quả của qu 

trình sinh trưởng sơ cấp của thâ 

và rễ. 

- HS quan sát H 34.4 và nghiẽ: 
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Irà lơi các cáu hòi theo lệnh ớ SDK 

trang 134 

- GV hướng dẫn HS phân biệt dược 

sinh trường thứ cấp với sinh 

trưởng sơ cấp, vỏ cây. 

- GV kêt luận. 

Hcàng nàm cây sinh ra các vòng 

gồ. đêm số vòng gỗ xác định được 

tuổi của cây. 

IV. CỦNG CỐ 

cưu thông >m SGK trang 134 để 

trà lời cáu hỏi 

118 quan sát ÍI 34.5 trao đổi 

nhóm: 

+ Vòng gỗ hàng năm là gì? Tại sao 

có vòng gỗ tối và vòng gỗ sáng 

màu. 

+ Làm thế nào đê đếm được tuổi 

cây. 

- Dai diện nhóm báo cáo kết quả, 

các nhóm khác nhận xét bổ sung. 

- HS các nhóm đếm số vòng gỗ 
trên miếng gỗ (GV đã phát) rồi 

trình bay trước lớp, nhóm khác bổ 
sung. 

- HS đọc kết luận trong SGK trang 135, 136 và ghi nhớ. 

- Nêu các loại mô: mô phân sinh ở thản và rễ cây. 

- Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp. 

V. BÀI TẬP: 

- Học bài và trả lời cân hỏi SGK. 

- Đọc mục “Em có biết”. 
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§35. HOOCMÓN THựC VẬT 

1. MỤC TIÊU 

- HS hiểu và nắm được khái niệm về hoocmỏn thực vật. 

- Nêu được 3 hoocmôn thực vật kích thích sinh trưởng và 2 hoocmỏn 

ức chế sinh trưởng. 

- Ưng dụng của các hoocmôn thực vật đó trong thực tê sản xuất. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh ảnh, hình vẽ hay bản trong (cùng máy chiếu) các h 35.1-4 

SGK hoặc có thê một số hình ánh khác có cùng nội dung 

III. NỘI DƯNG 

ĩ. Kiểm tra bài cũ: 

GV: - Sinh trưởng cửa thực vật là gì? Nêu các mõ phân sinh ở thân và 

rễ cây 

- Phân biệt sinh trường sơ cấp và sinh trường thứ cấp. 

2. Bài mới: 

Có thể sử dụng hình về hướng sáng - HS sẽ nhớ lại nguyên nhân 

gây sự sính trưởng không dồng đều của các tế bào tai hai phía đối diện 

nhau của thân cây ở điều kiện chiêu sáng về một phía do au xin gây nên 

Các chất như auxin va eac chát khác gày ánh hướng đến sinh trưởng 

của cây như vậy là các hoocmôn thực vật. Hoocmốn thực vật là nội dung 

của bài học hôm nay. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt dộng của học sinh 

Hoạt dộng 1: KHÁI NIỆM 

CHUNG: - HS tư thu nhãn và xứ lí thông tin 

GV yêu cầu HS nghŨMi cưu thông - Nóu được: + lloocmôn thực vật hay 

tin SGK trang 136, thong tin do phito hoocmón lá chất diều tiết sự 

cho em biết điều gì? I hoạt dộng cua cay. 

- GV hoàn thiện kiên thức: Khái + Yêu cấu nêu dược đặc điểm chung 

niệm và đặc điểm chung của 1 cùa hoocmỏn thực vật. 

hoocmon thực vật. phán loại + Kẽ' ton 5 loai hoocmôn ở SGK và 

hoocmôn thực vật. phàn loại 
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Hoạt dộng 2: HOOCMÔN 

KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNC 

l.Auxnr 

- GV yêu cáu 11S hoạt động độc 

lạp nghiên cứu SGK. 

- GY tỏng kết lại kiến thức: Auxm 

kích thích thành rễ phụ. 

- GV dưa thèm một sô thông tin 

về ứng dung của au xin và cách sử 

dụng nõ trong thực tế cuộc sống 

thế nào cho hợp lí. 

2. Gi bê re lin: (viết tất là GA) 

- GV yéu cầu học sinh nghiên cứu 

thõng tin, quan sát hình 35.2, trá I GA. 

lời câu hói: - Một sô HS phát biểu, lớp bổ sung 

+ GA sinh ra ở đâu, cố nhiều ớ ! 

đâu? 

+ Tác dụng của GA ở mức tế bào 

và ở mức cơ thê 

- GV đưa thêm thông tin về thành j 

tựu ứng dụng rộng rãi hoocmôn 

này trong nỏng nghiệp và công i 

nghiệp thực phẩm. 

3. Xitô kinin: 

■ GV giảng giải Xitô kinin là một j 

nhóm các chât tự nhiên và nhân ị 

tạo có tác dụng gây ra sự phân 

chia tế bào 

GV nói thêm tác động sinh lí ị 

của xitó kimn d mức độ tế bào ■ HS nghiên cứu thông tin S^K và 

- GV xem H 35 3 cho biết tác dụng ! H 35 3 trang 139 và trả lời v ■ 

• 1ỈS tư do' IIIUC Au xin và trả lời 

HUI CHU mucV SGK trang 137. 

Yêu cấu nêu được tính chất của 

auxin 

Mót vái HS Ị'híát biểu bố sung ứng 

dụng cùa auxiii- 

HS làm việc dộc lập với SGK, tự 
I thu nhặn thông tin đê trả lời câu 

I hói: tèn gọi, vị trí và tác dụng của 
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của xitô kinin ở mức độ cơ thê 

- Nhận xét chồi nách ở a. b, c 

- GV đánh giá hoạt động của học 

sinh và gọi các em bố sung kiến 

thức: Xitô kinin kích thích sự sinh 

trưởng của chồi nách 

ị Hoạt động 3: NHÓM HOOCMÔN 

ưc CHẾ SINH TRƯỞNG. 

- Giáo viên giảng giải: 

Chúng ta dã học 3 hoocmôn thực 

1 vật kích thích sinh trưởng, còn có 

những hoocmồn ức chế sinh 

trưởng đó là etilen và axit abxĩric. 

Etilen. 

- GV cho HS tháo luân nhóm theo 
1 - HS nghiên cứu SGK trang 139-140 

cảu hói mục V SGK trang 139 và trà lời câu hòi mục^ : 

và 140. Tác dụng của Etilen lẽn chiều dài 

và bề ngang cây giá đậu. 

- GV nêu câu hòi: 

+ ưng dụng của etilen trong nòng 

nghiệp. 

- HS nghiên cứu SGK trả lời. 

+ Trong thực tế người ra dùng 

chất gì làm cho quả chóng chín? 

Ị - HS trả lời 

- GV nhận xét và bô sung 

Axit ahxixic (AAIỈ) 

- GV hướng dần HS nghiên cứu 

SGK trang 140 để trả lời cáu hỏi; -HS nghiên cứu SGK để trả lời cáu 

+ Tác dụng AAB? hỏi cùa GV và yêu cầu nêu được: 

+ ưng dụng của AAB trong thực *AAB ức chê sinh trưởng tự nhiên 

tê cuộc sông. gày sự rụng lá, quả, cành 

IV. CỦNG CÔ 

- HS đọc và nhớ phần tóm tát in nghiêng trong khung của cuối bài. 

- ưng dụng của hoocrn >n thực vật trong thực tế sản xuất. 
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Gợi \: Auxin (HS nêu dược ứng liu II;' cùa au vmi. giberelin, xitỏ kinin 

:ủng nhưetilon và axit abxixic. 

V. OẢN 1)6: 

ỉ)ọi mục “Em cổ biết". 

- Làm các bài tập: 2, 3, 4, 5. 

• GV gơi ý trá lời càu hoi 5: 

(V) nén sử dụng chất điều hoa inh trưởng vào sản phẩm trực tiếp 

ám thưc ân không (không). Tai sao9 1 vì chát nhân tạo không có các 

?nzim phân huỷ, tích luỹ lại trong các sản phẩm sẽ gây độc hại cho 

Igười và gia súc). 

§36. Sự PHÁT TRI ÉN của THựC vật 

MỤC tiêu 

- HS nám dược khái niệm về sự phát triển của thực vật. 

- Mò ta được sự xen kê thế hệ trong chu kì sống của thực vật và sự 

ihát triền cùa thực vật có hoa. 

- Nắm được những yếu tô chủ yêu điều tiết sự ra hoa, tuổi, xuân hoá, 

■hu kì quang 

- Nêu dược vai trò của phitohoocmôn trong sự phát triển của thực 

ạt 

1. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh ánh, H 36.1-3 SGK. 

íl. NỘI DUNG 

1 Kiểm tra bái cũ: 

- GV yêu cáu học sinh nêu khái niệm chung về hoocmôn thực vật. 

- Kê các hoocmôn kích thích sinh trưởng và cho 1 ví dụ ứng dụng 

rong cuộc sống. 

2. Bài mới: 

Mở hài băng cách cho HS nhắc lai về khái niệm sinh trường - Vậy 

)hát triển khác gì với sinh trưởng? - Bài hỏm nay trả lời câu hòi đó. 
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Hoạt dộng của giáo viên 

Hoạt dộng 1: KHÁI NIÊM 
I CHƯNG 

I 1. Khái niệm về phát triên 

GV: Đê hiểu rõ khái niệm về phát 

Ị triển GV đưa ra 1 số vấn đề để học 

Ị sinh thảo luận: 

I + Cây lớn lên gọi là sinh trưởng 

I hay phát triển? 

+ Sự ra rễ, ra lá, ra hoa là sinh 

; trưởng hay phát triển? 

I + Cây muốn phát triển (ra lá, hoa) 

I thì cần có sinh trưởng hay không? 

- GV nhận xét, đánh giá và yêu cầu 

học sinh khái quát kiến thức. 

- GV giúp học sinh hoàn thiện kiến 

thức. 

2. Sự xen kẽ thế. hệ đơn bội và 

lưỡng bội trong èhu kì sống của 

thực vật 

- Treo tranh sơ đồ H 36 1 

Hướng dẫn HS quan sát H 36.1 

tìm hiểu các chú thích để trả lời 

câu hỏi. 

+ Trong chu kì sống cùa thực vật 

lúc nào thì cá thể lưỡng bội (2n) Vít 

lúc nào là cá thể đơn bội (ln). 

+ Tóm lại: Trong sự phát triển của 

thực vật có sự xen kẽ thê' hệ lưỡng 

bội (2n) và đơn bội (ln) 

? Vai trò của sự xen kê thê hệ 

trong chu trình phát triển cá thể? 

Lưu ý: nếu không có sự xen kẽ thê 

Hoạt động của học sinh 

IỈS vận dụng kiiMi thưc dà học về 

sinh trương và thống tin ở SGK 

- Thào luận nhóm, thống nhất ý 

kiên, yêu cầu nêu được: 

+ Sinh trường tưng kích thước cơ 

quan, cơ thẻ 

+ Nếu không có sinh trưởng (lớn 

lên) thì cây co ra lá, ra chồi, ra 

hoa được không0 

- Đại diện các nhóm trình bày các 

ván dề và bố sung. 

- HS khái quat kiến thức và nêu 

rõ khái niệm về phát triển. 

- HS quan sát H 36.1 yêu cầu học 

sinh nêu được. 

Giao tứ đực (tinh trùng) và giao tử 

cái (trứng) thụ tinh —> Hợp tử —> 

phát triển thánh thê bào tử (2n) 

~> giảm phân > Bào tử -* Thê 

giao tứ I ln) (đực và cái) -> nguyên 

phân > Giao tử... 

- HS thảo luận nhóm. 

Ghi kết luận vào vở. 
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he ti,! í 'Mỉ rái sè như the nau 

- CV bn <ung và két luạn Cung ti 

hai kha nàng (lẽ sán xuát lỉĩí- t - 

3. Sư Iilutl triêu nia thực nit :< 

hoa 

■’ Trong chu trinh sóng của thiii ,1’ 

cỏ hoa, hoa cỏ vai trò gì? 

GV nhan xét vá nêu vai tro chính: 

Hoa là nơi diễn ra quá trinh 

chuyên thế hệ: từ lưỡng bói i2m 

sang dơn bội Ị lnh 

? Vay lúc náo thì cây ra hoa9 

- GV chốt lại: Đến một thời diêm 

xác định cây sò chuyến từ trạng 

thái sinh dương (hình thành ỉa) 

sang trạng thái sinh sản (hình 

thành hoa). 

GV cho HS thực hiện lệnh (V i 

trong sách giáo khoa: 

GV chốt lại đáp án đúng như 

trong sách giáo viên: 

+ Cây lâu năm ra hoa một lần có ơ 

Việt Nam: cây tre. 

+ Hai loài cây một lá mầm sống láu 

nơm ra hoa nhiều lần: cây dừa và 

cây cau. 

Hoạt động 2 

11. Những nhân tô điều tiết sự 
ra hoa. 

nh dọc thông tin và trả lời 

- HS nghiên cứu thòng tin SGK tự 

tim cáu tra lởi. 

- Yêu cầu nêu được khi cây ra hoa 

la lúc: Khi có điều kiện thích hợp 

như: tuỏi, nhiệt độ, ánh sáng... 

Tuy thuộc giống, loài, các chồi 

dinh. 

- HS nghiên cứu V SGK và trả lời 

lệnh đó; 

Tuổi cây 
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Ị - GV giảng giải: Đến độ tuổi nhât 

ị định tuỳ thuộc vào đác điếm (li 

ị truyền của giống và loai cây, thì 

cây ra hoa. 

- GV cho HS thực hiện lệnh trong 

SGK: Quan sát H 36.2. trá lời cảu 

hỏi: Khi nào cây cà chua ra hoa và 

dựa vào đâu để xác dinh thực vật 

một năm? 

Nhiệt độ thấp và sự ra hoa 

(Xuân hoá) 

- GV giảng giải về khái niệm xuân 

hoá: đó là mối phụ thuộc cua sự ra 

hoa vào nhiệt độ thấp Nhiều loài 

cây dạng mùa đông (vùng òn đới va 

cận nhiệt đới) chỉ ra hoa kết hạt 

khi đã trải qua mùa dông giá lạnh 

tự nhiên hoặc dược xử lí nhiệt độ 

thấp thích hợp nêu gieo vào mùa 

xuân. 

Chu kì quang 

- GV nêu câu hỏi: Thê nào là chu 

kì quang? 

- GV nhận xét và bố sung kiến thức: 

Sự phụ thuộc của sự ra hoa ở 

thực vật vào tương quan dộ dài 

ngày và đêm gọi là chu kì quang. 

- GV giảng giải thêm: Nhiều loài 

cây đến dộ tuổi ra hoa í đủ số lá cần 

thiết) vẫn không ra hoa nếu diều 

kiện nhiệt độ hoặc ánh sáng chưa 

thích hợp. 

- GV nêu câu hỏi: Theo đậc điểm 

của phản ứng chu kì quang, người 

- HS nghiên cứu SGK và hình 36.2 1 

tra lời càu hỏi. 

- Lớp nhận xét và bố sung, 

Yêu cầu kiến thức: 

Trong cây hội đu điều kiện như tì ị 

lệ C/N thích hợp. tương quan I 

hoocmỏn thích hợp. 

- HS ghi nhặn kiẻn thức 

- HS nghiên cứu SGK và trả lời 

câu hói. 

- Lớp nhận xét và bố suig. 

- IIS nghiên cứu SGF, trao đổi 

nhóm theo gợi ý cua giá) viên. 
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:a chia thành mây nhóm UI'1-; 

thòm CỈ10 ] loài cây làm ví dụ; 

1 nhom 

f Cay (iãí ngày: ra hoa khi dó (iai 

Igáv lá 14 giờ. Ví dụ: lúa mi. d;11 

na ch 

f Cây ngày ngắn: ra hoa trong <!u u 

<iộn ngáy ngắn (mùa thu ờ Ô11 dơn 

aoạc ờ miền nhiệt đới. Ví dụ ca 

phó, lúa .. 

¥ Cav trung tính: ra hoa không phu 

thuộc vào nhiệt độ xuân hoá cũng 

ahư chu kì quang Ví dụ: cây hướng 

dương, cà chua. 

Hoocmôn ra hoa (Plorigen) 

[IV cho HS quan sát H 36 3 vá thực 

hiện lệnh V trong SGK 

V Cơ quan nào của cây tiếp nhận 

kích thích chu kì quang, chứng 

minh í H 36.3A). 

Giả) thích vi sao cây ké là cây ngày 

ngắn, ở điếu kiện ngày dài vản ra 

hoa khi nó dược ghép với cây ke ờ 

diều kiện chu kì quang ngày ngắn. 

+ Hãy đưa ra giả thuyết về ban 

chất của sự kích thích của chu kì 

quang. 

- GV giang giải lại cho học sinh về 

sự di chuyên của dòng libe dược học 

ớ bài 2. 

Phitocrôm 

GV giảng giải: Phitocrôm là sắc tố 

tiếp nhân kích thích chu kì quang 

và nó cùng là sắc tô tiếp nhận kích 

Oai (liệu nhóm trinh bày két quả, í 

- Nhóm khác bố sung. 

- HS nghiên cứu SGK và H 36.3 ị 

trả lời càu hỏi theo lệnh V của 

SGK 

- Trao đôi nhóm yêu cầu nêu dược: 

+ Lá cây là cơ quan tiếp nhận chu 

kì quang. 

+ Chất kích thích ra hoa hình 

thành trong lá cây ngày ngắn dã 

truyền qua chỗ ghép tư mô libe của I 

cày dược xử lí chu kì quang ngày 

ngắn di chuyển sang mô libe của 

cày ở chu ki quang ngày dài... đến 

dinh sinh trưởng làm cho cây ké 

dài ngày cũng ra hoa. 

4 Sự kích thích chu kì quang có 

bản chất hoá hoc (hoocmôn ra hoa) 
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ị thích của ánh sáng dối VỚI các hạt 

I nẩy mầm cần ánh sáng - Ví du như 

cây rau diếp. 

Hoạt dộng 3 

ị Sự QUAN HỆ SINH TRƯỜNG VA 

I PHÁT TRIỂN 

GV: yéu cầu học sinh nghiên cứu 

Ị thông tin mục III và quan sát hình 

I 36.2 -> Suy nghĩ đê trá lời cáu hỏi 

sau: 

ị + Cây cà chua có 9 lá lớn lèn thành 

Ị cây cà chua 14 lá và trôn đinh của 

I nó có hoa? Quá trình tăng kích 

ị thước và thể tích từ cây 9 lá thêm 

5 lá là quá trình gì? 

Ị + Trong quá trình trên dã phát 

I sinh thêm 5 lá và cụm hoa là 

j những cấu trúc mới là kết quả của 

sự phân hoá? Đó là quá trình gì? 

+ Hai quá trình này liên quan mật 

thiết với nhau như thế nào? 

- Ỉ1S dọc thòng tin ở mục III và 

quan sát H 36.2 thảo luận 

nhom > trá lời cáu hói bàng cách 

láy vi dụ ơ II 36.2 như về mối 

quan hệ giữa quá trình tàng kích 

thước và thế tích (từ cây 9 lá 

thành cây 14 lá); 

Quá trình hình thành câu trúc mới 

(thèm 5 lá và cụm hoa). 

Tứ đó rút ra khái niệm về sinh 

trưởng và phát triển và mối quan 

hệ giữa chúng. 

Kết luận. Sinh trưởng gắn với 

phát triền được thể hiện trên cơ 

sở của sinh trướng, đó là 2 quá 

trình được liên kết với nhau phụ 

thuộc lẫn nhau trong quá trình 

sông của cá thể thực vật (và của 

sinh vật nói chung). 

IV. CỦNG CỐ 

- Học sinh đọc và hiểu tóm tắt in nghiêng trong khung ở cuối bài. 

- Trả lời và làm ở vợ bài tập 5 câu hỏi và bài tập trong SGK. 

- Đọc mục “Em có biết” 
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B. SINH TRƯỞNG VA PHAT TRIÊN ở dộng vật 

§37. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN QUA BIÊN THÁI 

VÀ KHÔNG QUA BlẾN THÁI 

I. MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này, học sinh có kha nấng; 

- Phan biệt được sinh trưởng va phát triôn qua biến thái và không 

qua biến thái. 

- Phàn biệt được sinh trướng va phát triền qua biến thái hoàn toàn 

và không hoàn toàn. 

- Tìm được các ví dụ vé sinh trương va phát triển không qua biến 

thái, sinh trường và phát trión qua biên thái hoàn toàn và không hoàn 

toàn. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Tranh phóng to sơ đồ sinh trướng và phát triển không qua biến 

thái của người (H 37.1 SGK). 

- Tranh phóng to sơ đồ sinh trương và phát triển qua biến thái hoàn 

toan của bướm (H 37.2 SGK) 

- Tranh phóng to sơ dồ sinh trương va phát triển qua biến thái hoàn 

ĩ oan cứa cùa châu chấu (H 37.3 SGK' 

- Máy chiếu hình nếu sử dụng các hán trong thay tranh. 

III. NỘI DUNG 

Bài mới: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt dộng của học sinh 

Hoạt động 1 

- Chiếu (hoặc treo tranh! cho học - HS quan sát tranh và tham gia 

sinh quan sát: ị tháo luân cáu hỏi. 

Sinh trướng ớ động vật, phát triển I Yêu cáu nêu được: 

à động vật. Ị + Quá trinh sinh trường và phát 

9 Dựa vào cơ sờ nào dế nói nhưng ; trién cua động vật bắt đáu từ khi 

dọng vạt trẽn dang sinh trương , hợp tứ phàn bào cho đến giai đoạn 

hay dang phát triẽn Ị trương thành. 
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• ? Thế nào là sinh trương, thó nan 

ị là phát triển? 

- GV bổ sung và kết luận, 

ị + Sinh trưởng là quá trình thay đổi 

về số lượng và kích thước tế bào. 

+ Phát triển là quá trình thay đổi 

về lượng và chất trong cơ thể. 

Hoạt dộng 2 

Ị Sinh trưởng và phát triển không 

1 qua biến thái. 

- GV cho HS quan sát tranh, H 

37.1 nhận xét quá trình sinh 

trưởng và phát triển của người từ 

khi sinh ra cho đến khi trường 

thành. 

- GV nêu câu hỏi. 

? Cho ví dụ về một sô' loài động vật 

có xương sống và không xương 

sống có quá trình sinh trưởng và 

phát triển không qua biến thái? 

- GV nêu yêu cầu: 

? Con non có dặc điểm hình thái, 

cấu tạo và sinh lí so với con trưởng 

thành như thế nào? 

? Con non có trải qua giai đoan lột 

xác không. 

- GV đánh giá kết quả các nhóm. 

- GV giảng giải thêm bằng hình vẽ 

I như SGK (H 37.1) 

Ị - GV giúp HS hoàn thiện kiến thức 

I và rút ra kết luận về khái niệm 

sinh trưởng và phát triển không 

+ Quá trình sinh trưởng và phá 

triòn của động vật có thể trải qu 

biến thái hoặc không qua biếi 

thái. 

+ Sự thav đổi dột ngột về hìnl 

thái, câu tạo và sinh lí ở giai đoại 

sau khi sinh ra hoặc nở từ trứnj 

ra gọi là biến thái. 

- Học sinh tự nghiên cứu thông tii 

ở SGK và thảo luận nhón 

thông nhất câu trả lời. 

- Đại diện nhóm trình bày kế 

quả, nhóm khác nhận xét bổ sung. 

+ HS nghiên cứu thông tin, quai 

sát H 37.1 SGK trang 147 

trao đổi thống nhất câu trả lời. 

Yêu cẩu: 

+ So sánh con non và con trưởng 

I thành. 

1 + Lưu ý hình thái, câu tạo và sinh 

lí 

- Đại diện nhóm trình bày - nhón: 

khác nhận xót bổ sung. 

- HS rút ra kết luận. 

+ Con non gần giống con trưởng 

thành về các dặc điếm: Hình thái 

cấu tạo và sinh lí. 

+ Không trài qua giai đoạn lột xác. 
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qua biến 1 hái. 

Hoạt dộng 3 

Ị Sinh t rường vá phát triển qua buuì 

ị thái hoãn toàn: 

- GV cho IIS quan sát H 37 2 sơ do 

i sinh trưởng và phát triển qua hiển 

' thái hoàn toàn ở bướm. 

1 - GV nêu càu hỏi: 

9 Trình bày quá trình sinh trương 

I và phát triển của bướm từ trứng 

j đến bướm trưởng thành, 

ị 9 Em có nhận xét gì về cáu tao 

I giữa con non (ấu trùng) và con 

I trưởng thành. 

- GV nhận xét phần trả lời của IIS 

I - GV giảng giải thêm: 

Sâu bướm có hình thái khác và cấu 

I tạo khác với nhộng và bướm. 

1 Giai đoạn nhộng là giai doạn tu 

1 chỉnh lại toàn bộ cơ thế đè biến 

I sảu thành bướm. 

ị - Kết luận. Sinh trưởng vồ phát 

I triển qua biến thái hoàn toàn là kiểu 

I sinh trưởng và phát triển mà ấu 

I trùng (sàu ở con trùng, nòng nọc ở 

I ếch nhái) có hình dạng và cấu tao 

ị rất khác nhau với con trưởng thành, 

I ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác 

I và qua giai đoạn trung gian biến dổi 

ị thành con trưởng thành. 

I - Đại diện của loại sinh trưởng và 

I phát triển nuôi: bưứm, ếch, nhái, 

I ong... 

Hoạt dộng 4 

ị Sinh trưởng và phát triển qua biến 

I thái không hoàn toàn: 

- HS nghiên cứu H 37.2 và thông 

tin SGK trang 148 - trả lời câu 

hỏi bàng cách chỉ trên hình vẽ. 

- HS khác nhận xét bổ sung - rút 

ra kết luận. 
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I - GV yêu cầu HS quan sát H 37 3 - 11S dựa vào kiến thức ở mục 2, 3 

1 trả lời câu hỏi: ! và sơ dò H 37 3 dế trả lời: 

1 ? Quá trình sinh trưởng va phát + Sinh trưởng và phát triển ở châu 

I triển biến thái không hoàn toàn ơ Ị cháu qua các giai đoạn: Trứng phát 

I châu chấu qua những giai đoan I triển thành phôi và thành ấu 

\ nào. Ị trùng qua 4 - 5 lần lột xác mới trở 

thành châu châu trướng thành, 

qua mỏi lần lột xác âu trùng tăng 

í kích thước rất nhanh. 

Ị o ,_... _ ... ... . . + Hình dạng, cấu tạo sinh lí của 
I ì Hình dạng cảu tạo và sinh li cua I ' . ■■ 
ỉ A'.. À . . . , : âu trùng so với con châu châu 

âu trùng và con trương thành như I ° , ... 
j n^07 trướng thành gán giỏng nhau. 

ị Qy 1^. I - HS đại diện nhóm phát biểu, các 

1 , .. nhom khác bổ sung. 
Vậy thế nào là sinh trưởng va phát I 

I triển qua biến thái không hoàn I 

I toàn? 

Ị - GV kết luận. 

Ị Sinh trường và phát triổn qua biến I 

I thái không hoàn toàn là kieu sinh ị 

Ị trướng và phát triển ma ấu trùng ỉ 

ị có hình dạng cấu tạo và sinh lí gân I 

í giống với con trưởng thành, trai ị 

ị qua nhiều lần lột xác. ấu trùng 1 

biến đổi thành con trưởng thành ị 

IV. CỦNG CỐ 

- Cho HS trả lời 2 lộnh í.\) ơ cuối bài báng 2 bang so sánh sau: 

+ Sự khác nhau giũa sinh trưởng va phát triển qua biến thái và 

không qua biến thái 

+ Sự khác nhau giữa sinh trương vã phát triển qua biên thái hoàn 

toàn và không hoàn toàn. 

- Cho HS đọc phần ghi nhơ trong SGK. 

- GV gợi ý trá lời 4 cáu hoi trong SGK. 

V. BÀI TẬP 

Làm bài tập 1 và 4 trang 750 SGK. 
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§38. VAI TRÒ CỦA HOOCMỎN ĐOI VỚI SINH TRƯỞNG 

VÀ PHẤT TRI ÉN (TA ĐỘNG VẬT 

I. MỤC TIÊU 

- Học sinh kế được tên các hnonnon ảnh hường đến sinh trưởng và 

phát trión cua động vặt có xương song và không xương sống. 

- Nêu được vai trò của hooanỏn dõi với sinh trưởng và phát triển của 

dộng vật có xương sống và không xương sóng 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Tranh phóng to (H 38.1, 38.2, 38 8 SGK' 

- Mây chiếu hình (nếu sử dụng các ban trong thay tranh). 

III. NỘI DUNG 

1. Kiểm tra bài cù 

1/ Cho biết sự khác nhau giữa Midi trướng và phát triển không qua 

biến thai, qua biến thái hoàn toàn và không qua biến thái hoàn toàn? 

2/ Quá trình sinh trưởng và phát triển cùa ếch thuộc kiêu biến thái 

hoàn toàn hay không hoàn toàn? Tại sao? 

2. Bài mủi: 

Cùng như thực vật, các hoocnión cũng đóng vai trò quan trọng đối với 

sinh trường và phát triển cùa động vật - bài hỏm nay chúng ta sê 

nghiên cứu kĩ ván dề đó. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động cùa học sinh 

ỉ loạt dộng 1 

Các hoocmôn ánh hường lẽn sinh ị HS vận dụng kiên thức về 

trướng và phát triển của dộng vật có I tuyên nội tiết đã họ ở lớp 8 

xương sông. \ dè nêu được các hoocmôn ảnh 

• GV yêu cầu HS trả lời câu ho.: ; hướne lên smh trưởng và Ị 

? Có những hoocmôn nào ảnh hương don lnen cuạ dọng vật la: I 

sinh trướng và phát triển cua dong vá. • ; !Ioocmỏn sinh . trưởne của 
Ị tuyến yên tiroxin của tuyến 

ị giáp, testosteron của tinh 

I hoàn và ostrogen của buồng 

! trứng. 

[ - Học sinh quan sát kĩ H 38.1 I 
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kẽ't hơp thông tin SGK > 

ị thảo luận. 

! - Yèu cẩu học sinh quan sát H 38.1 va ị - Đại diện nhóm phát biểu, 

ị nêu được vị trí hoocmõn và tác dụng cùa ; cac nhóm khác bố sung. 

I tuyến yên, tuyên giáp, của tinh hoàn và I 

của buồng trứng. Chú ý trình bày kì tác ị 

dụng của hoocmôn. 

- GV hoàn thiện lại kiến thức. 

- GV hưứng dẫn HS quan sát H 38.2 và ; 

I th^c ^nh A ở cuối m¥c 1 I - Cá nhân làm việc độc lập 

với SGK, quan sát kĩ hình - 

ị tự thu nhận kiến thức, 

ị - 1'hào luận nhóm, thống 

ị - GV nhận xét và công bô dáp án đúng: nhất kiên thức từng lệnh. 

+ Đáp án câu 1: Người bé nhỏ do tuyến ị - Đại diện nhóm phát biêu, 

I yên tiết quá ít hooemôn sinh trướng vào I các nhóm khác bò sung. 

I giai đoạn trẻ em. 

Ị Người không lồ: Do tuyến yên tiết nhiều 1 

vào giai đoạn trẻ em sở dĩ có hậu qua ị 

ị như vậy là do khi hoocmôn sinh trưởng ị 

j táng cường quá trình phản chia tè bào. 

tàng số lượng tế bào và tàng kích thước ! 

tế bào. 

Ị + Đáp án câu 2: Liên hệ đến cuộc vận I 

Ị động “toàn dân dùng muối ìòt", 

I + Đáp án cáu 3: Sau khi cắt bỏ tinh I 

hoàn sẽ thiếu hoocmôn testosteron nên Ị 

I như vậy. 

; Hoạt dộng 2 

1 Các hoocmôn ánh hưởng lên sinh \ 

; trưởng và phát triển của dộng vật 

ị không xươìig sông. 

Ị Tiến hành: 

I - GV yêu cầu HS quan sát H 38.3 và ! 

nghiên cứu thòng tin ư SGK - Tra Ịờị _ Ms quan sát kì H 38.3 và 
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câu hỡi: 

? Hooemỏn esdison và juvenin ánh 

hương lớn sinh trưởng và phát triển ùa 

dỏng vật khang xương sống như thế nào. 

GV giúp HS hoàn thiện kiến thức và 

ưu ý Ỉ1S tác dụng phôi hợp của hai 

loocmôu esđison và juvenin. Esdison gáy 

ột xác và biến sâu thành nhộng và từ 

nhộng thành bướm, còn ơuvenin ức chế 

juá trình biến sâu thành nhộng và 

nhộng thành bướm. Sâu bướm có thể lột 

<ác nhiêu lần là do tác dụng của esdison, 

thưng không thể biến dổi thành nhộng 

.à bưốm dược là do tác dụng ức chế 

uvenin. Khi nống dộ juvenin giảm dần 

thế hiện bàng mạch đen mánh dần), 

chông còn gây tác dụng ức chế nữa, thì 

‘sdison biến sâu thành nhộng và nhộng 

hành bướm. 

IV. CỦNG CỐ 

- Học sinh dọc phần tóm tắt in nghiêng trong khung ở cuối bài và 

thi nhớ tên và tác dụng của các hoocmôn ảnh hưởng lên sinh trưởng và 

ihát triển của dộng vật có xương sống và không xương sống. 

- GV gợi ý trả lời câu hỏi va bài tập ở cuối bài. 

V. BÀI TẬP 

Làm bài tập 1, 3 và ở SGK. 

I nghiên cứu kiến thức ở SGK 

! ihâo luận nhóm và nêu được 

í tác dụng của các loại 

ị hoocmôn: 

I + Esđison gây lột xác và biến 

sâu thành nhộng và bướm. 

! f Juvenin phối hợp với 

ơsdison gây lột xác ở sâu 

bướm và ức chế biến đổi sâu 

I thành nhộng và bướm. 

- Dại diện nhóm phát biểu và 

các nhóm khác bổ sung. 

- HS rút ra kết luận. 
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§39. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐÔI VỚI 

SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRI EN CỦA ĐỘNG VẬT 

I. MỤC TIÊU 

- Học sinh kể tên và hiểu được một số yếu tỏ của môi trường ảnh 

hưởng lên sinh trưởng và phát triển cùa động vật. 

- Phân tích được tác dụng của các yếu tô mõi trường lèn sinh trưởng 

và phát triển của động vật. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Một số ảnh hưởng hoặc băng hình minh hoạ anh hưởng của các yếu 

tố lên sinh trưởng và phát triển của động vật. 

III. NỘI DUNG 

1. Kiểm tra bài củ: 

- Hãy kể tên các hoocmôn ảnh hưởng lên sinh trường và phát triển 

của động vật có xương sống và không xương sông? 

- Vào thời kì dậy thì hoocmỏn nào tiết dược ra nhiều làm cơ thế trẻ 

em có những thay đổi mạnh về thế chất và sinh li' 

2. Bài mới: 

GV cho HS thực hiện lệnh (2 câu hỏi) ở phần đầu SGK: Cho một số 

ví dụ về các yếu tố của môi trường ảnh hưởng lèn sinh trưởng và phát 

triển của động vật và người? Thứ phân tích một sỏ yếu tố đó. 

Quá trình sinh trưởng và phát triền của dộng vặt chịu sự chi phối 

của rất nhiều yếu tô của môi trường sỗng, trong số đó phải kế đến thức 

ăn, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng... 

Bài mới 

Hoạt động của giáo viên Mo.it ilnng của học sinh 

j Hoạt dộng 1 

Thức ăn: 

- GV giảng giải: Thức ăn lá yếu tố cúa ! - HS nghiên cứu SGK trang 

môi trường ảnh hưởng mạnh nhất lên 155 thao luận theo các ý 

quá trình sinh trưởng và phát triển của ! của mục I. 

động vật và người. 

- GV nêu câu hỏi: 

? Trong thức ăn có nhưng loại chất dinh + Các chất dinh dưỡng có 
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iưỡng nà( 

? Thưc An 

sinh triíơi 

►'à người. 

ánh htrưng như t 

cà phát t.riến cu; 

GV giảng giải thêm vai trò cùa thức 

In là một trong những yếu tố anh hường 

nạnh lòn sinh trưởng vằ phát trièn ờ 

lộng vật. Vì các chất dinh có trong thức 

In là nguyên liệu được cơ thế sử dụng đẽ 

àng sỏ lượng và tăng kích thước tè bào, 

lình thitnh cơ quan và hệ cơ quan, các 

:hất dinh dưỡng còn là nguồn cung cấp 

làng lượng cho các hoạt động sống của 

lộng vật. 

'loạt dộng 2 

Vhiệt dò: 

GV yêu cầu hoạt động nhóm hoàn 

hành phiếu học tập "Tác động cua nhiệt 

lộ lên sự sinh trưởng và phát triển của 

lộng vật". 

GV chữa bài bằng nhiều cách: 

f Chiếu phiếu học tập của nhóm đê lớp 

:ihận xét. 

f Kẻ phiếu học tập lên bảng đế các 

nhóm ghi thông tin. 

‘rong thức ân: Protein, 

cachon hiđrat, lipit, vitamin, 

muôi, khoáng, axit, Iiuleic... 

+■ Anh hưởng của từng chất 

dính dưỡng đến sinh trưởng 

va phát triển của động vật 

- Một vài học sinh trình bày 

- bổ sung, sửa sai. 

Rút ra kết luận ảnh hưởng 

cùa từng chất dinh dưỡng ừc. 

- HS hoạt động nhóm. 

+ Cá nhân nghiên cứu thông 

tin SGK trang 155 dể ghi 

nhớ kiến thức. 

+ Thảo luận, thống nhất ý 

kiến hoàn thành các nội 

dung của phiếu học tập. 

- Đại diện nhóm trình bày 

dáp án, lớp nhận xét bổ sung 
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- GV hưứng dẫn thêm và cho HS trả lời 

câu hỏi thứ 2 ở cuối mục IV. 

+ Đối với động vật biến nhiệt, nhiệt độ 

xuống tháp (trời rét) làm thân nhiệt của 

động vật giảm theo - các quá trình 

chuyền hoá giảm, rối loạn các hoạt dộng 

sống giảm - sinh trưởng và phát triển 

chậm lại. 

+ Đối với động vật hằng nhiệt: Khi nhiệt 

dộ môi trường xuống thấp thi động vật 

mất nhiều nhiệt. Để bù lại quá trình 

chuyển hoá tế bào tàng, nếu ãn uống 

không đầy đủ thì động vật sẽ sút cản. 

Hoạt dộng 3 

Độ ẩm 

- GV nói thêm về độ ẩm: Hàm lượng 

nước trong môi trường quyết định độ ẩm. 

Hàm lượng nước trong môi trường cao 

thì độ ẩm cao... 

- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin 

mục III SGK - tự rút ra ảnh hưởng của 

độ ẩm lên sinh trưởng vA phát triển cùa 

dộng vật. 

GV kết luận. 

Mỗi loài động vật sinh trưởng và phát 

triển tốt trong điều kiện độ ẩm thích 

hợp (khoảng 70 - 80^). 

GV nói thêm: Ảnh hưởng của độ ám 

thường gắn liền với nhiệt độ của mỏi 

trường sông: Độ ẩm quá cao (90ft). nhiệt 

độ xuống quá thấp (8°c > thì lợn con 

không tàng trọng, một số bị chết. 

Hoạt dộng 4 

Ánh sáng 

- GV nêu câu hỏi và giáng giải ánh sáng 

có vai trò cực kì quan trọng đối với thực 

- HS nghiên cứu SGK - tự rút 

ra kết luận. 

Phát biểu - HS khác bổ sung 
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vặt nhờ có ánh sáng mà thực vật tong 

húp nen dược các chát hữu cơ ch' dung - HS nghiên cứu mục IV SGK 

vạt sư dụng. 

? Vậy ánh sáng ảnh hưởng đến quá trinh 

MKh trướng Và phát triển của đung vật . Gọi một HS trả Iời . HS 

I khác bổ sung rút ra kết luận. 
- GV gợi ý thêm: Tại sao trong những Ị dê' thu thêm nhiệt và giảm 
ngay rét, động vật thường hay ra nằm ị mâ't nhiệt. 
phơi nắng? I _ HS trả lời. Chuyển hoá 

ị canxi thành xương... 
- GV hỏi: Tia tử ngoại của ánh sáng có I 

tác dụng gì? Tại sao ta phải tắm náng? ánh sáng 

; (Can xi -> xương) 

vitamin D (da) 

- GV kết luận. 

Ánh sáng ánh hưởng đến quá trình sinh 

trưởng và phát triển của động vật thông 

qua tác dộng lên quá trình chuyển hoá ị 
canxi thành xương và bổ sung cho động 

vật khi trời lạnh. 

Hoạt dộng 5 

Một số túc nhân môi trường khác 

- GV nêu câu hỏi: 

Ngoài các yếu tố cơ bản đả nêu ờ trên, ■ his nghiên cứu SGK - trá 

còn có các yếu tố khác ảnh hường đến ! Ì*** c®u hói ■ HS khác bổ 
quá trình sinh trướng và phát triển của Ị sun£ 

dóng vặt và người, dặc biệt là ờ giai Ị Yêu cầu: Nêu rõ tác hại của 

đoạn phôi thai người. 

- Ngoài ra cần giảng thêm cho HS biết 

về vai trò của gen trong điều hoà sinh 

trưởng và phát triển. Gen điếu hoà quá 
trình sinh trường và phát triển thông 

qua hệ nội tiết và thần kinh. Chính vì 
vậy nên có giai đoạn động vật lớn 

nhanh, có giai đoạn động vật lớn chậm. 
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IV. CỦNG CỐ 

- HS đọc kết luận SGK trang 156, 157 

- HS kế các yêu tố môi trường ảnh hương lên sinh trưởng và phát 

triển của động vật. 

V. BÀI TẬP 

- HS trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Trả lời câu hỏi: Hầu hết các loài chim đều ấp trứng? Ảp trứng có 

tác dụng gì? 

§40. THựC HÀNH 

XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 

CỦA ĐỘNG VẬT 

I. MỤCTIÊƯ 

Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 

- Trình bày được các giai đoạn chủ yếu của quá trình sinh trưởng và 

phát triển của một (hoặc một số loài) động vật. 

- Củng cố và mở rộng kiến thức về sự sinh trướng và phát triển cùa 

dộng vật. 

- Rèn kĩ năng quan sát, thực hành 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Đĩa CD về quá trình sinh trưởng và phát triển của một loài hoặc 

một vài loài động vật. 

- Đầu CD hoặc ổ cứng của máy vi tính kết nối với ti vi. 

- Băng hình về quá trình sinh trưởng và phát triển của một hoặc một 

vài loài động vật. 

- Đầu video và ti vi, giấy, bút. 

III. NỘI DƯNG 

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Thê nào là sinh trưởng, thê nào là phát triển. 

- Thê nào là sinh trưởng và phát triển qua biến thái và khống qua 

biến thái? 
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- Tiu'* nau là sinh trướng \ 1 : : ! rnũn qua luôn thái hoàn toàn và 

không hoàn toàn? 

2. Bai mai: 

2.1. Hướng dản cùa giáo viên; 

Trước khi xem phim gian •!. kiêm tra hái cũ (như phần trên) đế 

hương (lần cho học sinh ôn lại k!.■ n thưc về sinh trưởng và phát triển - 

về sinh trưởng và phát trièn qua hiên thái và không biến thái, sinh 

trương và phát triển qua bien thai hoan toàn va qua biên thái không 

hoan toàn. 

- Hướng dẫn học sinh khai thác các nội dung trong phim liên quan 

đến nội dung, kiến thức đã hòi ơ phản trên. 

- Chia học sinh thành các nhom, mỗi nhóm 5 - 6 em - các thành 

viên trong nhóm cần ghi nhớ gợi ý trước khi xem phim - một số câu hỏi 

gợi ý như sau: 

+ Quá trình phân chia tê bào. 

f Hình thành các cơ quan ớ giai đoạn phôi thai. 

+ Quá trình sinh trưởng và phát triển sau khi sinh ra hoặc nở từ 

trứng, loài sinh vật nào ở trong phim sinh trưởng và phát triển không 

qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn. 

- Hướng dẫn học sinh viết thu hoạch. 

- Theo dõi học sinh thảo luận, hướng dẫn các nội dyng, yêu cầu đã dề 

ra. 

2.2. Phần làm việc của học sinh: 

- Thực hiện theo các quy định cửa giáo viên. 

- Giữ gìn trật tự khi xem phim. 

- Xem phim. 

- Dựa trên từng phần đã xem phim, vừa xem vừa ghi chép nội dung 

qua băng hình đã chuẩn bị trên giấy theo nội dung gợi ý của giáo viên. 

Tiến hành thảo luận nhóm, mỗi nhóm có một nhóm trưởng diều 

hành thảo luận và thư kí viết lại các ý kiến của nhóm mình và ý kiến 

dã thống nhất cả nhóm. 

- Mồi nhóm cử một học sinh trinh bày bản báo cáo của nhóm mình. 

- Các nhóm khác góp ý bổ sung 

- Mỏi học sinh viết một bản thu hoach theo mẫu sau: 
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Đặc diểm 

ị - Sinh trưởng 

I - Phát triển 

I - Sinh trưởng và phát triển không 

I qua biến thái 

- Sinh trưởng và phát triển qua 

Ị biến thái hoàn toàn 

I - Sinh trưởng và phát triển qua 

biến thái không hoàn toàn 

2.3. Nhận xét của giáo viên: 

- Nhận xét của giáo viên sau buổi thực hành. 

- Khâu trật tự lớp 

- Phần chuẩn bị ở nhà của học sinh. 

- Ý thức tham gia thảo luận của từng học sinh của từng nhóm. 

- Khâu vệ sinh buổi thực hành. 

III. BÀI TẬP 

- Mỗi học sinh về hoàn thiện bản thu hoạch. 

- Sưu tầm mẫu vật thật, tranh ảnh về các loài động vật không qua 

biến thái, qua biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn (nếu có 

các giai đoạn từ s« sinh đến trưởng thảnh thì càng tốt). 
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Chương n. SIMI s\\ 

* Mực TIÉU CHƯNG CƯA CHƯƠNG 

- Học sinh cần hiểu được ve khái niệm sinh sản và các hình thức 

sinh sàn ở thực vật và động vât. 

So sánh được điểm giống nhau, khác nhau trong sinh sản của thực 

vặt và động vật. 

- Thày được vai trò của hiện tượng sinh san đối với sự phát triển của 

loài. 

- Nám được cơ sở tế bào học cua các hình thức sinh sản. 

A. SINH SẢN ở THựC VẬT 

§41. SINH SẢN VỎ TÍNH ở Tllực vật 

I. MỤC TIÊU 

+ Nêu khái niệm sinh sản và các hình thức sinh sản vô tính ở thực 

vật. 

+ Trình bày cơ sở sinh học của phương pháp nhân giống sinh dưỡng. 

+ Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và của con 

người. 

II. THIẾ I BỊ DẠY HỌC 

Tranh, bản trong, máy chiếu. 

III. NỘI DUNG 

1. Bài củ: 

Hãy nêu các hình thức sinh sản thường có ờ thực vật, từ đó rút ra 

kết luận. Sinh sản là gì, y nghĩa của sinh sản ở thực vật? 

2. Bái mài: 

Giáo viên bổ sung ý kiến học sinh, kết luận để đi vào bài mới: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Hoạt động 1 

+ Chiếu (hoậc treo tranh) cho HS quan + HS quan sát tranh và tham I 

sát. j gia thảo luận câu hỏi. 
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? Sinh san là gì? các kiểu sinh sản ớ 4 Yèu câu nêu được: 

thực vật? Tái sản xuất cá thể mới 

+ GV bố sung và kết luận --» Dam bảo sự phát triển liên 

I. Khái niệm chung về sinh sản : tục cùa loài 

- Là quá trình tái sàn xuất cá thê mới. - Hai kiểu 

đảm bảo sự phát triển liên tục của loài 

- Hai kiểu: vô tính, hửu tính. 

ữ Hoạt dộng 2 

+ Nêu câu hỏi cho học sinh tháo luận: 1 + Yêu cầu học sinh nêu dược: 

? Sinh sản vô tính là gì? nêu các hình - Sinh sản vô tính: không có 

thức sinh sản vô tính, đặc diêm của Ị sư hơp nhất các giao tử, con 

chúng và cho ví dụ? I giông nhau và giống bố mẹ 

- Có nhiều hình thức: (?) 

+ Củng cố ý kiến HS và kết luận vấn đề 

như sau: 

II. Sinh sản vô tính ở thực vật 

1. Sinh sản vô tinh: là kiểu không có sự 

hợp nhâ’t các giao tử, con giống nhau và 

giống bố mẹ. 

2. Các hình thức sinh sản vô tinh à 

thực vật: (SGK) 

'r Hoạt dộng 3 

+ Phát, phiếu học tập số 1. 

+ HS cùng thảo luận, tìm hiểu và ghi 

phiếu (5P). 

Sau dó cho các nhóm trình bày, kết 

hợp làm các bài tập lệnh (SGK - 159), 

+ GV bổ sung... kết luận (chiếu dáp án 

phiếu dể HS ghi bổ sung và sửa vào 

phiếu). 

+ HS cùng thảo luận, tìm 

hiểu và ghi phiếu (5 Phút). 

+ Các nhóm trình bày, kết 

hợp làm các bài tập lệnh 

(SGK - 159). 

+ Nội dung phiếu học tập: 

Hình 

! thức 
Đặc điểm Đại diện 

Ị Sinh 

sản Cơ thê mẹ Ị 

; Tảo 

Chlorella 
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đơn 

Sinh 

bào tử 

Sinh 

sản 

sinh 

dường 

phán thanh : íH41 1 ì 

2. 1. ..phan 

mỗi phần Ị 

, phát triõn 

thành một 

I cơ thế mới 

Cây trưởng j 

1 thành > I 

I Thô bào tư I 

Ị > Túi bào ị 

Ị tử > BT ; 

I (tinh trừng I 

ị + noãn cầu) Ị 
I = Hợp tứ -> I 

I Cây mới 

Dương xi 

(ỈM 1.2) 

I Từ những ; 

TB, bộ phận 

trên cơ thê 

mẹ, tách ra 

để phát 

triển thành Ị 
cơ thể mới Ị 

(tự nhiên 

hoặc nhân I 

I tạo) 

Khoai, cỏ 

tranh...(H41.3) j 

+ HS kết hợp câu hỏi lệnh 

SGK, cùng thảo luận và trình 

bày ý kiến: 

4- Yêu cầu: 

- Là phương pháp nhân tạo 

(?) 

- Lợi dụng khả năng tái sinh 

(?) 

- Nhiều cách (?) 

+GV nhân mạnh: Sinh sản sinh dưỡng 

nhân tạo được gọi là nhân giỏng vô tính I 

(nhân giống sinh dường) 

? Vậy nhân giỏng vô tính là gì? phương 

pháp nãy được thực hiện như thế nào? Ị 

Cho ví dụ minh hoạ? 

+ GV bố sung và kết luận cho phần này: Ị 
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3. Phương pháp nhân giống rô tính: 

- Là phương pháp SSSD nhân tạo i )ang I 

được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. 

- Bao gồm: ghép chồi, ghép cành, chiết 

cành, giâin cành, núỏi cấy TB và mô 

thực vật. 

+ Nhân mạnh phương pháp nuôi cấy TB 

và mô thực vật là cách: Lấy TB từ các 

phần khác nhau (củ, thân, lá, đinh sinh 

trưởng, bao phấn, hạt phấn, túi phôi.. > ị 

nuôi trong môi trường dinh dưỡng thích I 

hợp (vô trùng) sau đó dược chuyển ra ị 

trồng ở dất. 

*" Hoạt dộng 4 

+ Cho học sinh làm bài ập lệnh cuối 

trang 162. j + HS lãm bài tập lệnh cuối 

+ CtV bổ sung và kết luận cho phần này: (trang 160 - SGK' đê rút ra 

I vai trò của sinh sản vô tính 

4. Vai trò của sinh sán vô tinh đối vái ị dô* với đời sông thực vật và 

đời sống thực vật và con người: I con người? 

- Giữ nguyên tính trạng di truyền mà , + Các nhóm trình bày kêt 

con người mong muốn nhờ cơ chế 1 ‘luâ tìm hiêu, 

nguyên phân. + Yêu cầu học sinh nêu được: 

- Rút ngắn thời gian phát triển cáy, I - Gìừ nguyên tính trạng di 

sớm cho thu hoạch nông phẩm. I truyền nhờ cơ chê nguyên 

I phán. 

I - Rút ngắn thời gian phát 

Ị triển. 

IV. CỦNG CỐ 

Nhân mạnh một số nội dung sau: 

+ Sinh sản là gì? Thế nào là sinh sản vò tính? 

+ Các hình thức sinh sản vô tính, đại diện, ứng dụng. 

+ Một số thành tựu trong nuôi cây tế bào và IUÔ thực vật trên thế 

giới, trong nước và địa phương. 
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!Ờ1 cáu hỏi SCìK hurrng (lẫu 

V. BÀI TẬP 

+ Tra lời cảu hoi SGK 

+■ Tim hieu rơ sở khoa học rua \I“C nuo! cây lế bào và mô thực vật. 

Nêu tên một sỏ thành tựu (lạt dirục ờ địa phương. 

$ 42. SINH SẢN HÙI n.NH Ở THựC VẬT 

I. MỤC TIÊU 

+ Nêu khái niệm sinh san hữu tinh ơ thực vật. 

+ Trinh bay dược ưu diêm cua sinh sán hữu tính đối với sự phát triển 

của TV. 

+ Mõ ta dược quá trình hĩnh thánh hạt phản và túi phôi. 

+ Mô tả dược sự thụ tinh kép <* thực vật có hoa. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh (H42 1-3), bán trong, may chiếu, một sô hoa thật. 

III. NỘI DUNG 

1. Bài cũ: 

Hãy nêu các hình thức sinh sán vo tính ớ thực vật, từ đó rút ra kết 

luận. Sinh sản là gì? ý nghĩa cùa nhân giống vỏ tính? 

2. Bài mới: 

Giáo viên bô sung ý kiến học sinh, kết luận đê di vào bài mới: 

Hoạt động của giáo vicn 

Iioạt động 1 

+ GV treo tranh 42.1 

+ HS quan sát tranh để làm bài tạp 

lệnh 1 - SGK: Sinh sản hữu tinh là 

gì? 

+ GV bổ sung và kết luận. 

Hoạt dộng của học sinh 

+ HS quan sát tranh để làm bài I 

ị tập lệnh l - SGK: Sinh sản hữu I 

I tính là gì? 

ị + Tham gia thảo luận: 

ị + Yêu cầu HS nêu được: 

- Là sự hợp nhất của giao tử đê 
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[ I. Khái niệm chung về sinh sản !hanh hợp tư. 

hữu tính 

ị 1. Sinh sản hữu tính la gi ỉ 

- Là sự hợp nhất của giao từ dực (ni 

và giao tử cái (n) thành hựp tử, khới 

Ị dầu của cơ thế mới. + us đọc kì mục 1.2 dể rút ra 

' Hoạt động 2 các dặc trưng cua sinh sản hữu 

I + Cho HS đọc kĩ mục 1.2: tính là gì? 

! + Yéu cầu HS rút ra được các 

; đặc trưng sau: 

- Có quá trình hợp nhât của các 

giao tử giới tính tạo nên cá thể 

I mới. có sự trao dối, tái tồ hợp 

I cùa hai bộ gen (?) 

- Gắn với giảm phân tạo giao tử (?) 

Ị .. ; - ƯU việt hơn sinh sản võ tính (?) 
ị + GV cho HS trình bày các dặc trưng, 1 

nhận xét và nèu kết luận. 

Ị 2. Dặc trưng của sinh sán hữu tinh: : 

+ Luôn có quá trình hình thành hợp ị 

nhất của các giao tử giới tính tạo nên j 

cá thể mới, luôn có sự trao đỏi, tái tổ 

hợp của hai bộ gen. 

+ Luôn gắn liền VỚI giảm phân đẽ tạo ; 

giao tử 

I + Ưu việt hơn sinh sản vô tính như: 1 

ị kha nâng thích nghi cua thè hệ sau, 

I tạo sự đa dạng về mặt di truyền giúp ị 

cho chọn giống và tiến hoá 

' Hoạt dộng 3 

+ GV nêu vấn đề: Sinh sán hữu tính I + HS nhận mầu vật hoa và 

cùa TV có hoa dược thực hiện à hoa. quan sát để mô tả cáu tạo. 

+ Phát mẫu vật hoa. + Yèu cáu thảo luận và quan 

I sát dược: 

I - lá bắc (?) 

- Cuống hoa (?) 
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- Lá dài ;‘M 

- Cánh hoa I?) 

; - Nhị (?I 

- Báu nhụy '?) 

Ị - Vòi (?) 

- Đầu nhụy i?) 

+ GV bô sung kiên thức, và két luận: 

(chú ý phân biệt hoa đơn tinh vá I 

hea lưỡng tính) 

II. Sinh sản hữu tính ở t.vặt có Ị 

hoa 

I Cấu tạo cùa hoa: (hoa lưỡng tinh’ 

- la bắc 

- Cuông hoa 

- Lá dài 

- Cánh hoa 

- Nhị 

- Bầu nhụy 

- Vòi 

- Đầu nhụv 

• Hoạt dộng 4 

+ Treo tranh 42.2, 

+ Nêu câu hỏi. 

+ Phát phiêu học tập số 1 

I + HS quan sát tranh 42.2 đè ! 

I làm bài tập lệnh SỐ3-SGK: 

ị ? Mô tá quá trình hình thánh I 

; hạt phân (giao tử đực), 

ị ? Mô tả quá trình hình thành 

I túi phôi (giao tử cái). 

+ HS nhận phiếu học tập số 1 

I dế thảo luận và hoàn thiện. 

I + Các nhóm báo cáo kết quả 

* Nhóm 1: báo cáo cấu tạo Ị 

Ị hoa. 

+ GV bô sung và kết luận 

Nhóm 2: hình thành giao 

ị từ đực. 
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2. Quá trinh hình thành hat phán vá ị ' Nhóm 3 hình thành giao 

túi phôi tứ cát 

+ Bao phân -» TB hạt phản í‘2n) > 

giảm phân cho 4 tiểu bào tử đơn bội I 

(n) -* Mồi tiểu bào tử (n) lại nguyên I 

phân 1 lần nữa dể hình thành nên ị 

cấu tạo đa bào dơn bội in) là hạt I 

1 phấn (giao tử đực) 

: + Bầu nhụy -> tế bào noãn '2n' > 

I giảm phân cho 4 tế bào con ín> xép ! 

I chồng nhau -> 3 tê bào con dưới tiêu ' 

I biến, 1 tế bào trên sống sót -» 3 lần 

I nguyên phán liên tiếp tạo thánh túi 

I phôi gồm 7 TB, 8 nhản -» (ỉa giao tứ 

cái). 

1 * Hoạt động 5 

Ị + Treo tranh 42.3 

I + GV củng cố ý kiến phát biêu của 

học sinh và kết luận. 

Ị 3. Quá trình thụ phấn vả thụ tinh 

\ + Thụ phấn: hạt phấn -> đáu nhụy 

+ Thụ tinh: 

- Hạt phấn hình thành ống phấn 

Ỏng phấn túi phôi 

- Nhân sinh dường tiêu bién 

- Nhân sinh sản phân thành 2 

I giao tử đực. 

* Một G đực kết hợp với 

noãn cầu thành hợp tứ ị 

(phát triển thành phôi) 

* Một G đực kết hợp với I 

nhân phụ đế thành phôi ị 

nhũ (nuôi phôi I 

+ HS quan sát tranh 42.3 và 

I cung tháo luận về quá trình thụ 

I phàn và thụ tinh diễn ra như 

Ị thế nào? 

! + Trình bày ý kiến 

ị + Yêu cầu nêu được: 

Thụ phấn: (?) 

- Thụ tinh: (?) 
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Đóng thời giáo viên cần nhấn iii'U';h 

- Các hình thức thụ phấn 

- Hình thức thụ tinh kéI t: ực 

vạt hạt kín (là hai nhân cung tham 

gia thụ tinh». 

Hoạt dộng 6 

+ Cho HS đọc kĩ mục 4 (SGK 

+ Nêu càu hỏi cho học sinh thao luận. 

+ GV bổ sung và kết luận như sau. 

■ỉ. Quá trình hình thành hạt vu qua 

+ Hat là do noãn dã dược thụ tinh 

chuyên hoá thành. Hạt chứa phôi cây Ị 

và nội nhũ. 

+ Qua là do bầu nhụy sinh trướng dày 

lèn chuyên hoá thành. (Qua dược hình 

thành không qua thụ tinh noãn gọi là 

quả đửn tinh). 

+ Nhấn mạnh cho HS rõ: 

- Hạt nội nhú: (hạt của TY ] lá 

- Hạt không nội nhủ (là hat của XV I 

2 lá mầm). 

IV. CỦNG CỐ 

+ HS đọc kĩ mục 4 (SGK) 

' Điền biên của quá trình hình 

thành hạt và quả? 

+ Yêu cầu nêu đươc: 

- Hạt là do noãn đã dược thụ 
tinh chuyển hoá thành, chửa 

phôi cây và nội nhủ. 

- Quà là do bầu nhụy sinh 

trưởng dày lên chuyển hoá 

thành. 

+ Cho HS đọc phần in nghiêng trong SGK. 

+ Gợi ý trả lời câu hỏi cuối bài. 

V. BÀI TẬP 

+ Trả lời câu hỏi SGK. 

+ So sánh những ưu điểm cùa 2 hình thức sinh sản vừa học. 
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VI. Bổ SUNG KIẾN THỨC 

Một. sò thành tựu trong việc chuyên gen ở cày trồng như cây bông, 

thuốc lá. lúa .. nhàm nâng cao phẩm chất, khcâ nàng thích nghi đối với 

môi trường sống. 

§ 43. Thực hành 

CÁC PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỎNG VỎ TÍNH 

I. MỤC TIÊU 

+ Hiểu cơ sờ khoa học cua phương pháp nhan giống vô tính: Chiết, 

giâm cành, ghép chồi (ghép mát), ghép cành. 

+ Biết cách tiến hành chiết, giám cánh, ghép chổi (ghép mắt), ghép 

cành. 

+ Nêu được lợi ích cua phương pháp nhân giống sinh cỉưỡng 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

+ Mầu thực vật: cây la bong, cây sắn, dây khoai lang, rau muống, rau 

ngót,... cây xoài, cam, bưới.. 

+ Dụng cụ: dao, keo cát cành, rạch vỏ cây. châu trồng cây hay luống 

đất ảm, túi nílỏng, dây niìỏng. 

III. NỘI DUNG 

1. Bai cù: Kiếm tra dụng cụ chuẩn bị cùa học sinh. 

2. Bài mới: 

I r Hoạt dộng 1 

+ GV cho học sinh nhắc lai phương pháp nhãn giống vô tính (nhân 

giống sinh dưỡng) 

I r Hoạt dộng 2 

ị + GV nêu nhiệm vụ của bài thực hành: tiến hành làm các thí nghiệm 

1 sau: 

- Thí nghiệm 1: Tập giâm cành (hay lá) 

- Thí nghiệm 2: Kĩ thuật ghép cành 

- Thí nghiệm 3: Ki thuật ghép chồi (mắt: 
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f CA' hướng dẫn cách làm của tu;::' thi nghiêm: 

Thi nghiệm 1 

Cắt cành thành từng đoan 'li' 15C1I1), có số lượng chồi mắt bàng 

nhau. 

' cám nghiêng vào đất am MMt phần hom ở trên mật đất.. 

Theo dõi sự nảy chồi vá tr.c do sinh trưởng của cây mới sinh từ 

các hont (theo bảng ở SGK-1671 

(Thí nghiệm này chỉ làm tập hoc sinh về nhà làm lại và theo dõi để 

báo cáo kết quả vào lần thực hành sau). 

- Thí nghiệm 2: (Treo tranh 431 

" Học sinh xem và nghe giáo vién hướng dần: 

Dao sắc cát vát gọn, sạch góc ghép và cành ghép để cho bề mặt 

tiếp xúc thật áp sát. 

* Cắt bỏ lá có trên cành ghép và 1/3 số lá trên gốc ghép. 

* Buộc chật cành ghép với góc ghép. 

- Thí nghiệm 3: 

‘ Rạch vỏ gốc ghép hình chữ T (ớ đoạn thân muốn ghép) dài 2cm. 

' Chôn chồi ngii làm chổi ghép, dùng dao cắt gọn lớp vỏ kèm theo 

một phần gỗ ở chân mát ghép. 

* Đặt mất ghép vào chỗ đả nạy vỏ (cho vỏ gốc ghép phiì lên vỏ 

inắt ghép). 

* Buộc chặt (chú ý: không buộc đè lên mắt ghép). 

• Hoạt đụng 3 

■ Phân còng, tổ chức thực hành: 

- Mỗi tổ học tập chia thành 2 nhóm (tổ trưởng và tổ phó làm nhóm 

trưởng). 

- Yêu cầu làm tốt thí nghiệm 2 và 3 tại lớp. Sử dụng dao thật 

chuẩn xác, cẩn thận, tránh xảy ra tai nạn. 

Hoạt động 4 

'ung cố và hoàn thiện: 

Học sinh làm bản tường trinh về thí nghiệm và báo cáo kết quả trước 

dp. 

GV thu một số thí nghiêm của các nhóm có kết quả tốt, khá, trung 

ình và chưa đạt yêu cầu đế nhản xét trước lứp và rút kinh nghiệm. 
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* Hoạt dộng 5 

+ Nhận xét buổi thực hành và xếp loại giờ học. 

♦ Bài-tập về nhà: nghiên cứu phần R' Sinh san <t dộng vật. 

B. SINH SẢN ở ĐỘNG VẬT 

§44. SINH SẢN VÔ TÍNH ở ĐỘNG VẬT 

L MỤC TIÊU 

+ Định nghĩa được sinh sản vô tính. 

+ Trình bày dược các hình thức sinh sản vô tính 

+ Nêu được ưu điếm, nhược điểm của sinh sản hữu tính. 

n. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh (44.1-3), bản trong, máy chiếu. 

III. NỘI DUNG 

1. Bài cũ: 

Hãy phân biệt 2 hình thức sinh sản vô tính và hữu tính ở động vật 

và cho ví dụ? 

2. Bái mài: 

Giáo viên bổ sung ý kiến học sinh, kết luận để đi vào bài mới: 

- Dộng vật có 2 hình thức sinh sản: 

* Vô tính: thường gặp ở động vật bậc thấp 

* Hữu tính: ở hầu hết động vật không xương và có xương sống. 

Hoạt dộng của giáo viên Hoạt dộng của học sinh 

r Hoạt động 1 

* GV cho học sinh làm bài tập 

lệnh số 1- SGK để rút ra khái 

niệm về sinh sản vô tính: 

+ Học sinh làm bài tập lệnh sô 1: 

+ Các nhóm trình bày kết quả: 

+ Yêu cầu nêu được: 

- Một cá thể sinh ra một hay nhiều 

cá thê mới có bộ NST giống hệt 
Ị nó. 
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Không co sư kết hợp giữa tinh 

trung va tú hào trứng. 

I. Khái niệm sinh sản vô tính 

- Là hình thức trong đó một cá the 

sinh ra một hay nhiêu cá thè mơi 

có bộ NST giống hệt nó, không có 

sự kết hợp giữa tinh trùng và tè 

bào trứng 

Hoạt dộng 2 

+ Phát phiếu học tập số 1 va treo 

tranh. 

+ Gợi ý cho học sinh tim hiểu mục 

II và nội dung tranh 44.1,2,3 

+ Giáo viên nhận xét bổ sung và 

treo dáp án cho học sinh bổ sung. 

ị Nôi dung đáp án trên phi?li 

học tập như sau) 

Hình 

thức 

1. 

Phân 

dôi 

Đậc điếm Đại diện 

Dưa trên 

phân chia ĐV dơn 1 

đơn giản bào, 

TBC về nhân giun dẹp 

(bằng cách 

tạo r a eo 

+ HS tự nghiên cứu mục II, tìm 

hiếu tranh H44.1-3, và cùng nhau 

thảo luận đê hoàn thiện phiếu học 

tập sau đây: 

Ị Hình thức Đàc điểm 
1 diện 

1 1. Phân 

ị dôi 

2. Này 

chồi 

3. Phản 

1 mảnh 

4 Trinh 

sản 

+ Các nhóm trình bày nội dung 

phiếu học tập của mình. 
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thắt). 

Dựa trên 

phân bào ị Bọt 

: 2. Nảy nguyên biến. 

Ị chồi nhiễm nhiều ruột 

lần đế tạo ra khoang 

một chồi con. 

Dựa trên 

mảnh vụn vở 

1 3. của cơ thể, Bọt 

Phàn qua phân báo biển. 

; mảnh nguyên giun dẹp 

nhiễm để tạo 

ra cơ thể mới 

Trứng 

Dựa trên thụ tinh 

phân chia tế -> 

bào trứng thành 

4 (không thụ ong thợ 

1 Trinh 
tinh) theo và ong 

kiểu nguyên chúa. 
ị san 

phân nhiều Không 

lần tạo nên thụ tinh 

cá thể mới -> ong 

có bộ NST dực 

; [ 
đơn bội (NST n) 

I + Giáo viên kết luận. 

II. Các hình thức sinh sản vô 

tính 

+ Các hình thức sinh sản vô tính 

chủ yếu ở động vật là phân đỏi, 

nảy chồi, phân mảnh và trinh sản. 

+ Dựa chủ yếu trên cơ sở phân bào 

nguyên nhiễm dể tạo ra cơ thể 

+ Học sinh làm bài tập lệnh của 

SGK 

(?) Cho biết những điểm giống 

nhau, khác nhau của các hình thức 

sinh sản vô tính. 
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mơi. 

" Hoạt dộng 3 

+ Yéu ('au HS lãm bài tập lênh so 

+ Các nhóm báo trình bày kết qua 

làm bát tập của mình (nhóm 1. 2. 

3. 4). 

+ Giáo viên bổ sung và kết luận. 

Hoạt dộng 4 

+ GV cho học sinh dọc phần những 

LÍU điểm, nhược điểm của sinh sán 

vô tính và hữu tính đế xác dinh 

những ưu diêm, nhược điểm cua 

hình thức sinh sản vô tính ờ động 

vật: 

A. Ưu điếm: 

Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vản 

có thể tạo ra con cháu, vì vậy có lơi 

trong trường hợp mật độ quần thể 

thấp. 

Tạo ra các cá thể mới giỏng 

nhau .. 

Tạo ra số lượng lớn con cháu 

giống nhau trong thời gian ngắn. 

Tao ra các cá thể thích nghi tốt 

với môi trường sông ổn định, nhờ 

vậy quần thể phát triển nhanh. 

B. Nhươc điểm: 

Các thế hệ con cháu giống nhau 

về mặt di truyền, khi điều kiện 

* Yêu cáu hoc sinh nẻu được: 

Giỏng nhau: Từ một cá thế sinh 

ra mọt hay nhiều cá thẻ mới giống 

ca thế mẹ. không có sự kết hợp 

giửa tinh trùng và tế bào trứng. 

- Khác nhau: (dựa vào đặc điểm ) 

(?) Trong sinh sản vô tính, nguyên 

phàn đóng vai trò chủ yếu trong 

tạo ra cơ thế mới. Tại sao? 

+ Yêu cầu học sinh nêu được: Cơ 

thế mới tạo thành, dựa trên quá 

trinh phân bào liên tiếp theo kiểu 

nguyên phân (không giảm nhiêm) 

+ Học sinh làm bài tập lệnh số 3: 

I?) Chọn và ghi lại các ưu điểm và 

nhược điểm của sinh sản vô tính 

theo mẫu sau: 

+ Yêu cầu HS đọc phần in nghiêng 

trong SGK trang 173 - 174 để rút 

ra líu và nhược điểm 

+ Các nhóm trình bày. 
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sống thay đổi, có thê dẫn đón che! 

hàng loạt, thậm chi cá quan thể 

cùng chết. 

IV. CỦNG CỐ 

+ Cho học sinh đọc đê ghi nhớ phấn in nghiêng trong khung. 

+ Gợi ý trả lời câu hỏi SGK. 

V. BÀI TẬP 

+ Trả lời câu hỏi SGK 

+ Đọc mục “Em có biết”. 

§45. SINH SẢN HỬU TÍNH ở ĐỘNG VẬT 

I. MỤC TIÊU 

+ Định nghĩa được sinh sản hữu tính. 

+ Trình bày dược các ba giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính. 

+ Nêu dược ưu điểm, nhược điểm của đẻ trứng và đẻ con. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh (45.1), bản trong, máy chiếu. 

III. NỘI DUNG 

1. Bài cũ: 

Hãy phân biệt 4 hình thức sinh sản vố tmh ở động vật và cho ví dụ 

đại diện? 

2. Bài mới: 

Giáo viên bổ sung ý kiến học sinh, kết luận dê đi vào bài mới: 

Hoạt dộng của giáo viên Hoạt dộng của học sinh 

* Hoạt động í 

+ Cho HS làm bài tập lệnh 1 íSGKt: 

+ HS xây dựng đáp án cho hai cảu 

hỏi trên 

+ GV hỏi tiếp: Vậy sinh sản hữu 

+ HS làm bài tập: 

? Cho ví dụ về loài động vật có 

sinh sản hữu tính 
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tính là gì? 

I + GV cùng cô ý kiến HS và két luận 

I. Sinh sản hữu tính là gì? 

! - Là quá trình sinh sản có sự két 

I hợp của giao tử dơn bội (đực và cái' 

i để tạo ra hợp tử lường bội, hợp tứ 

phát triển thành cơ thể mới mang 

1 thông tin di truyền của cả bô và mẹ 

ị r Hoạt động 2 

Ị + Cho HS tiến hành làm bài tập 

I lệnh số 2 - SGK 

ị + Các nhóm thảo luận 3 phút sau đó 

Ị lãn lượt trình bày ý kiến của mình, 

i + Giáo viên bố’ sung ý kiến và kết 

Ị luận cho câu 1: 

II. Quá trình sinh sản hữu tính 

1 + Gồm ba giai đoạn: (H45.1) 

I - Hình thành giao tử 

: - Thụ tinh 

- Phát triển phôi thai 

? Tại sao nói hình thức sinh sản 

cua chúng là sinh sản hữu tính? 

+ Yêu cầu: 

- Ne 11 ví dụ. 

- Cơ sở li luận: có sự kết hợp của 

giao tứ đơn bội dể tạo ra hợp tử 

lương bội, phát triển thành cơ 

thê mới. 

+ HS tiến hành làm bài tập lệnh 

số 2. 

+ Yêu cầu câu 1 cần nêu được: 

- Ở trẽn cùng: Hình thành tinh 

trùng và trứng (?) 

- Ỏ giữa: Thụ tinh (?) 

- õ dưới cùng: Phát triển phôi 

thai (?) 

+ Yêu cầu câu 2 cần nêu được: 

- Tinh trùng hình thành trong 

tinh hoàn, TB trứng hình thành 

trong buồng trứng. 

- Số lượng NST của tinh trùng và 

TB trứng bằng 1/2 các TB khác 

là do phản bào giảm nhiễm. 

- Thụ tinh là sự kết hợp giữa 

tinh trùng và TB trứng để thành 

HT HT có khả năng phân chia 

nhiều lần để tạo cơ thể mới. 

- Số lượng NST trong HT gấp đôi 

tinh trùng và TB trứng vì có sự 
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ké! hợp í ĩ hụ tinh) giữa tinh 

trùng In) vứi TB trứng (n). 

- íu 1 HT co thê tạo thành cơ 

I thô' mới iá do TB phàn chia liên 

tióp nhiều lán dế tạo ra nhiều TB 

! và các TB biệt hoá để thành các 

cơ quan, hệ cơ quan và cuối cùng 

tạo thành cơ thể mới. 

" HoVt dên8 3 + HS quan sát tranh (H45.3) 

+ Treo tranh (H45.3) + Làm bài tập lệnh số 3 - SGK 

+ Cho HS làm bài tập lệnh sô 3 - + Lác nhóm thao luận, phát biểu 

Ị SGK. I ý Liến nhận xét. 

: + GV cho HS phát biêu y kiến, sau 

Ị đó nhận xét, củng cô và kết luận. 

III. Thụ tinh ngoài và thụ tinh 

I trong 

1. Thụ tinh ngoài 

- Con cái dẻ trứng vào môi trường ị 

nước, con đực xuất tinh dịch lén 

trứng dế thụ tinh (ví dụ). 

Ị - Hiệu quả thụ tinh thấp (?) 

I - Đẻ nhiều trứng (?) 

I 2. Thụ tinh trong 

■ Trứng gặp tinh trùng ờ trong cơ Ị 

j quan sinh dục con cái (ví dụ) 

1 - Hiệu quả thụ tinh cao (?) 

+ GV nhân mạnh: 

I - Đặc điểm của động vật đơn tính (?) 

- Đặc điểm của động vật lường tính - : 

I có sự thụ tinh chéo (?) (H45.2) 

* Hoạt động 4 

+ Giáo viên nêu cáu hỏi: 

I ? Cho ví dụ về vài loài động vật đẻ Ị 
I trứng và đẻ con và nêu đặc diêm cùa : 

Ị 2 hình thức này. 
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+ Phai phiêu học tâp HS to' :. hanh thào luận câu hỏi I 

\á hoàn thiện phiếu học tập 

- Yêu cáu phận biệt được: 

- IV trứng: Phôi phát triển ngoài 

mỏi trưởng - ví dụ (?) 

- Đò con: Phôi phát triền trong I 

cơ thẻ mẹ - ví dụ (?) 

+ Các nhom trình bày kết quả 

+ Cho 2 nhóm báo cáo kết qua. va 2 

nhóm nêu ý kiên bò sung. 

+ GV két luận.(treo dáp án) 

Hình 
Đặc điểm Ví dụ 

thức 

Đe 

t rửng 

Phôi phát 

triến ngoài ị 

1 môi trường 

Gà c: 

Dẻ con 1 Phôi phát 
Thỏ. 

triển trong cơ : 

thể mẹ 
báo 

+ Nhàn mạnh: 

Một vài loài cá (mập xanh, dầu 

bua', bò sát. vẫn t'ỏ hiện tượng dè 

con. Đày là hiện tượng noãn sinh 

ưu điếm, nhược điếm của đe trứng ! 

và dẻ con.(?) 

IV. CỦNG CỐ 

+ Cho học sinh đọc để ghi nhớ phân in nghiêng trong khung. 

+ Gợi V trả lời câu hòi SGK 

V BÀI TẬP 

+ Lập bảng đế so sánh ưu điém, nhược điếm của 2 hình thức đẻ trứng 

và đc con. 

+ Tra lời câu hỏi SGK. 

+ Đọc mục “Em có biết" 
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§46. Cơ CHÊ ĐIỂU HOÀ SINH SẢN 

I MỤC TIÊU 

+ Nêu được cơ chê điều hoà sản sình tinh trùng 

+ Nêu được cơ chế điều hoà sản sinh trứng. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Tranh (46.1), bản trong, máy chiếu. 

III. NỘI DUNG 

1. Bài cũ: 

Nèu các ưu điểm, nhược diêm cùa sinh san hữu tính. 

2. Bùi mới: 

Giáo viên bổ sung ý kiến học sinh, kết luận đè đi vào bài mới: 

Hoạt động của gia ) viên Ị Hoạt động cùa học sinh 

e Hoạt dộng 1 

+ GV đặt vấn đề: Cơ chẽ diều hoà 

sinh sản chủ yếu là cơ chế diều hoà Ị 

sinh tinh và sinh trứng. Hệ thần I 

kinh và môi trường sống, đâc biệt là ị 

hoocmôn đóng vai trò quan trọng ; 

trong cơ chế điều hoà này 

+ Chiếu (hoặc treo) tranh H46.1. + HS: nghiên cứu tranh 46.1, và 

+ HS: nghiên cứu tranh ị tim hiếu các yêu cầu do giáo viên 

+ GV nêu một số yêu cầu đế học I n®u ra sau đây: 

sinh tìm hiểu đồng thời VÓII cầu HS ị Tên hoocmỏn, tác dụng của nó, 

làm bài tập lệnh số 1. Ị nơi sinh ra9 

1 - Hệ thần kinh (vùng đồi) ảnh 

I hướng 'rực tiếp hay gián tiếp đến 

sàn sinh tinh trùng? 

ị - Môi trường sống gây ảnh hưởng 

Ị như thế nào đến sinh tinh? 

_, , , . , , , , ị - Tai sao nồng độ testostêrôn 
+ Cho các nhóm lần lượt trinh bày ý Ị ... 
Ịtịên ■ trong máu lại anh hưởng đến sản 

Ị xuất hoocinôn của tuyến yên và 
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+ GV brt sung và kết luận. 

I. Cu chê diều hoà sinh tinh 

Cac hoocmõn sinh dục như KS1Ỉ 

LH cùa tuyến yên, testostẽrõn <U'I 

tinh hoan và một sỏ hoocnion cua 

vung dưới dồi có vai trò chu yóti 

trung qua trĩnh sẩn xuất tinh trung 

ií tinh hoàn 

- Khi núng độ testostêròn trong máu 

tang cao gáy ức chê ngược lẻn vùng 

lưoi dồi và tuyến yèn, làm hai bu 

ị hận này giảm tiết G11RH, FSjl. LH 

ca ICSH. Do vùng dưới đồi va tuyên 

cún giám tiết GnRIỈ, FSH và ICS1I 

nàn nồng độ các hoocmôn này giam, 

lán đèn TB kè giảm tiet 

ỉÍ-Stostêrôn. Nồng độ testostêrỏn 

giam không gảy ức chế lên vùng 

lưới đỏ! và tuyến yên nữa, nên hai 

10 phận này lại tâng tiết hoocmỏn. 

Hoại động 2 

- Phát phiêu học tập số 1 

* GV cho các nhóm trình hay kết 

má ghi ứ phiếu, rồi bổ sung và nêu 

\ết luận 

'1 Vai trò cùa HTK và MT sông: 

HTK và các yếu tô của mó 1 • rường 

vung dưới dối? 

+ ĩỈS lam hài tập lệnh số 1 

- Yéu rau học sinh nêu được: 

FSiỉ > tuyến yên kích thích I 

úng Mnli tinh -> sinh tinh trùng I 

LH > tuyến yên -> kích thích ị 

TB ke san xuất testostêrôn 

- Testostêròn: -> tinh hoàn-> kích 1 

thích phát triển ông sinh tinh và 

sx tinh trùng 

- GnRIỈ: vùng dưới đồi -> điều 

huà FSH, LH 

I + Cho HS tự nghiên cứu mục 1(2) 

Ị và cùng nhóm thảo luận để hoàn 

j chinh phiếu của nhóm mình. 

j ỉ Nhân tố 

: gày ảnh 

I 1 hưởng 

I ị HTK 

: I Môi 

Ị Ị trường 

Ị + Các nhóm báo cáo kết quả trên 

phiếu: 

ị Ca quan 

ị chịu ảnh 

j hưởng 

Ví dụ 1 

chứng 

minh 
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sống ảnh hưởng lên quá trinh sản 

I sinh tinh trùng thông qua nội tiết. 

+ Treo đáp án cho học sinh bổ sung 5 

vào phiếu. 

* Đáp án trên phiếu: 

Nhân 
tố gây 

ảnh 

hưởng 

Cơ quan 
chịu ảnh 

hưởng 

Ví dụ chững ! 

minh 

Tinh - Cáng thăng ; ; 

hoàn TK ~» giảm Ị 

(thông sx tinh 

HTK qua trùng 

tuyến - Mùi con cái ị 
yên) + hành vi 

con đực 

- Nhiệt dộ. 

ánh sáng, 

1 thức ăn thay Ị 

\ Môi 

ị trường 

1 sống 

Tinh 
1 hoàn 

(thông 

qua HTK 

và nội 
tiết) 

! dồi -» HTK ị 
+ TD > khả 

1 nàng sinh 1 

tinh động 
dục 

1 - Thiếu ăn, 
1 suy dinh 

1 dưỡng -4 khả ' 1 

nang sinh 

tinh giảm 

“ Hoạt dộng 3 

+ Chiếu (hoậc treo) tranh H46.2 i + Cho HS nghiên cứu tranh 

+ GV nhận xét và nhấn mạnh vai ị + hàm bài tập lệnh số 2 - SGK 

trò của hoocmôn ảnh hướng đến quá Ị + HS báo cáo kết quả nghiên cứu 

trình sinh trứng: 1 4 Yêu cầu nêu được: 

- Hoocmôn FSH. LH (tuyến yên) 

ị phát triển, chín và rụng trứng 
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II. Co chê điều hoà sinh trứng 

- Các hoocrnúi sinh dục như FSH. 

LI ỉ cứa tuyèi. vỏn, prôgestêron và 

esírõgt‘11 CÙ.H l uống trứng và mỏi MI 

hoocinón vũng dưới đồi có vai trù 

chu yếu trong quá trình phát triền, 

chín và rụng trứng ờ buồng trứng 

Nhấn mạnh: Nổng dộ hoocrnòn 

sinh dục biến dộng theo chu hì, 

nên quá trình phát triển, chỉn, 

rụng trứng cũng diễn theo chu 

hì. Các loài DV khác nhau có 

chu kì chín và rụng trứng khác 

nhau 

Hoạt dộng 4 

+ Phát phiếu học tập số 2 cho học 

sinh. 

+ HS nglnên cứu mục 11(2) và cùng : 

nhóm thảo luận đế hoàn chỉnh I 

phiếu cùa nhóin mình. 

+ GV cho các nhóm trình bày kết ị 

quả ghi ở phiếu, rồi bổ sung và nêu 

kết luận. 

L Vai trò cứa HTK và môi trường: I 

HTK và các yếu tố của môi trường Ị 

;ống ảnh hưởng lên quá trình chín I 

>a rụng trứng thông qua nội tiết I 

Treo phiếu) 

vùng dưới đổi tiết ra yếu tố 

giai phóng ■ GnRH dể diều I 
hoa hoạt dộng tuyển yên tiết \ 

Ỉ SH, UI) 

KSM: kích thích phát triển nang 

- LI ỉ: kích thích nang trứng chín, 

rụng 

- Prôgestérôn và estrốgen (của 

thế vàng) > kích thức niêm mạc 

dạ con phát triển (chuẩn bị cho 

HT làm tổ) 

Và ức chế vùng dưới dồi, tuyến 

yên tiết ra GnRH, FSH, LH 

+ Thuốc tránh thai chứa 

prògestẽrôn và estrôgen có tác 

dụng ức chế tuyến yên, vùng dưới 

dồi làm giảm tiết GnRH, FSH, 

LH -> trứng không chín... . 

+ HS nhận phiếu học tập số 2 

+ Tự nghiên cứu mục 11(2) và 

cùng nhóm thảo luận để hoàn 

chinh phiếu của nhóm mình. 

+ Trình bày kết quả ghi ở phiếu 

Nhán tố Cơ quan Ví dụ 

gây ảnh chịu ảnh chứng 

hưởng hưởng minh 

HTK 

Môi 

trường 

sống 
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* Đáp án trên phiếu: 

Nhân 

tố gây 

ảnh 

hưởng 

Cơ quan 

chịu ảnh 

hưởng 

Ví dụ chứng 

minh 

Buồng - Căng thẳng 

trứng TK * rối 1 

(thông loạn chín, 

HTK qua rụng trứng 

tuyến - Mùi con 

yên) đực -4 hành ! 

vi con cái 

- Nhiệt ;n 

ánh sáng, ' 

thức ân thay : 

Môi 

Tinh 

hoàn 

(thông 

qua HTK 

và nội 

tiết) 

đổi -4 HTK í 

+ TD -4 khả 

năng rung 

trường 

sống 

trứng -> 

động dục 

- Thiếu ăn, 

suy dinh 

1 dưỡng -4 khả 

nang sinh 

sắn trứng 

IV. CỦNG CỐ 

+ Treo H46.1 và H46.2: gọi HS lên bảng trình bày lại cơ chế diều 

hoà sinh tinh và sinh trứng (theo sơ đồ) 

+ Nhân mạnh vai trò hoocmôn trong cơ chẻ diều hoà sinh tinh, sinh 

trứng thông qua việc cho học sinh nhác lai tác dụng cùa: GnRH, 

FSH, LH, testostêrôn, prôgestêrôn. 

+ Cho HS đọc dể ghi nhớ phần in nghiêng - SGK 

+ Gợi ý trả lời câu hỏi SGK. 

V. BÀI TẬP 
+ Trả lời câu hỏi SGK. 

+ Tìm hiểu và liên hệ thực tê ờ địa phương 
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§47. ĐIỂU KHIỂN SINH SẢN ở ĐỘNG VẬT 

VÀ SINH ĐÉ CÓ KÊ HOẠCH ở NGƯỜI 

I. MỤC TIÊU 

+ Trình bày một số biện pháp làm tăng sinh ở động vật. 

+ Kê tên các biện pháp tránh thai và nêu cơ chế tác dụng của chúng. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Các biện pháp tránh thai (bảng 47- SGK). 

- Các dụng cụ tránh thai (theo SGK). 

III. NỘI DUNG 

1. Bài rủ: 

Sử dụng câu hỏi 1 và 2 SGK (trang 184). 

2. Bài mới: 

Giáo viên bổ sung ý kiến học sinh, kết luận để đi vào bài mới: 

Hoạt dộng cùa giáo viên Hoạt dộng của học sinh 

f Hoạt dộng 1 

+ GV nêu câu hỏi cho học sinh thảo luận: 

+ Phát phiếu học tập số 1 

+ HS đọc mục I, cùng nhóm thảo luận và 

hoàn thiện phiếu. 

+ GV cho các nhóm trình bày kết quả 
tìm hiểu, nhận xét, bổ sung và kết luận. 

I. Các biện pháp tăng sinh ở dộng 

vật 

+ Để làm tăng số con ở động vật có thể 
sử dụng hoocmôn (tự nhiên hay tổng 

+ HS tham gia xây dựng bài: 

(?) Tại sao cần tăng sinh ở 
động vật, nhưng cần giảm 

sinh dẻ ở người? 

+ Yêu cầu HS nêu được: 

- Tăng sinh ở ĐV: dể đáp 

ứng nhu cầu trứng, sữa... 

- Giảm sinh ở người: để đảm 
bảo chất lượng cuộc sống (ví 

dụ ở sách hướng dẫn) 

(?) Vậy biện pháp nào có thể 
làm tăng sinh ở ĐV? 

+ HS nhận phiếu học tập số 
1, dọc mục I, cùng nhóm thảo 

luận và hoàn thiện phiếu. 

1 Biện Cách Ví dụ 
pháp làm chứng 

1_*_ minh 
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hợp), thay đổi yếu tố môi trường, xử lí 1 Thay ỉ 

giao tử. ị đổi số con 

2. Diều 

+ Để diều khiển giới tính có thể sử dụng ; khiển giới ! 

hoocmôn, tách tinh trùng, chiếu tia tư tlp'h_I__ 

agoại, thay đổi chê độ ân. + Các nhóm tham gia thảo 

* Đáp án trên phiếu như sau: ; luận đê hoàn thành phiếu 

Biện Cách Ví du chứng minh í h?c tập và báo cáo kết 0uả 

pháp làm í tìm hiểu (theo nhóm). 

1. -Sử - Tiêm dịch chiết từ ị ị 

Thay dụng tuyến dưới nào loài Ị 

đổi hoocmôn cá khác cho cá mè " 

số hoặc -> để hàng loạt. 

con chất kích - Thay đổi thời gian 1 1 

thích chiếu sáng -» gà đe ị 
tổng hợp 2 trứng/ngày. j 

- Lấy nhân TB sinh 

Thay dục của 1 cá thể j 

dổi yếu chuyển vào TB ị 1 

tố môi trứng (đã loại bỏ 

trường nhân) TB khác = Ị 

phôi -> ông dần ! 

Tạo trứng con cái 

dòng vô -* tạo ra 1 phôi 

tính. gồm nhiêu TB, tách 

các TB ra khỏi phôi 

mỗi TB phát 

triển thành phôi ị 

mới cá thể mới. 

2. - Tách Dùng hoocmôn 

Điều tinh testostêrôn + VTM Ị 

khiển trùng c tạo ra 90% cá 

giới Dùng rô phi đực. 

tính hoocmôn - Gà ăn thức ăn 1 

Thức giàu Protein -» 1 1 

ăn giàu nhiều con đực. 

prôtêin - Tia tử ngoại chiếu 1 
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- Tia tư Ị tằm đực * rí 

j ngoại ' nhièu tơ. 

Xác I - TB phôi ra. o. í!r 

I định thè Ị Bar, đực không CI 

Bar I --> tuỳ nhu cầu ma 

loại ho hay đó lại 

+ GV nhân mạnh 

- Ý nghĩa thực tiền của tạo đòng vô tính? 

- Giúp tạo ra hàng loạt cá thê mới có dặc 

điếm giông nhau ý muôn của con người 

Hoạt dộng 2 

+ GV: Sinh đẻ có kê hoạch là điều chinh 

về sô con, thời điểm sinh con, khoáng 

cách sinh sao cho phù hợp với việc nâng 

cao chất lượng cuộc sống của gia đình và 

xá hội. 

+ Phát phiêu in bảng 47: Các biện pháp 

tránh thai. 

+ Các nhóm thảo luận và ghi nội dung 

mà phiếu yêu cầu: 

+ GV cho 2 nhóm thảo luận, các nhóm 

còn lại bô sung, phản tích ưu, nhược 

điểm của từng phương pháp. Sau cùng 

GV kết luận. 

II. Sinh dẻ có kế hoạch ở người 

+ Có nhiều biện pháp như: 

- Dùng bao cao su. 

- Dụng cụ tử cung. 

- Thuốc tránh thai. 

+ HS nhận phiếu in bảng 47: 

Các biện pháp tránh thai. 

2 
.3 

5 

Triệt sản nam nữ. I + Các nhóm thảo luận và ghi 

Tính vòng kinh. nội dung mà phiếu yêu cầu. 

Xuất tinh ngoài âm đạo. + Các nhóm (1 và 2) thảo 

Đáp án trên phiêu học tập sổ 2 như Ulál|-.các nhóm ,còn ^ }3 và 
4) bổ sung, phân tích ưu, 
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nhược điểm của từng phương 

Ị TT 

. 

Tên biện 

pháp 

, áp 
Giải thích 

1 Tính vòng Tránh giao hợp 

kinh ngày trứng rụng 

2 Bao cao su Không cho tinh ị 

trùng vào... 

3 Thuốc tránh ức chế chín và i 1 
thai rụng trứng 

4 Dụng cụ tử Gây phán ứng 1 

cung chống làm tổ của Ị 

HT 

5 Thắt ông dẫn Ngân không cho Ị 
trứng TT gập trứng 

6 Thắt ống dẫn Ngàn không cho ị 
tinh TT gặp trứng 

7 
Nạo hút thai Nguy hiểm -> tử 

vong cao. 

IV. CỦNG CỐ 

+ Học sinh đọc và-ghi nhớ nội dung trong khung ở cuối bài. 

+ Gợi ý trả lời câu hỏi sách giáo khoa 

V. BÀI TẬP 

+ Trả lời cáu hỏi SGK. 

+ Tìm hiểu và liên hệ thực tế (ha phương. 
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